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PRÓLOGO
Em nome da qualificação docente, a Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP), na qualidade de instituição receptora, firmou convênio com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que no papel de
instituição promotora, elaborou o Projeto de Doutorado Interinstitucional (DINTER UFU/UNIFAP) Ação Novas Fronteiras, regido pelo Edital n.
005/2008, em consonância à Portaria n. 067 – Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de 14 de setembro de
2005. Tratava-se, então, do Curso de Doutorado em Educação, área
Educação Escolar, ofertando 20 vagas, das quais foram preenchidas 14,
todas levadas a termo, no período programado para março de 2010 a fevereiro de 2014, mas que se prolongou até agosto.
Durante a vigência do DINTER, assumiu a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado, da Faculdade de Educação (PPGED/FACED) o Prof. Dr. Carlos Henrique de
Carvalho. Quanto à Coordenação Acadêmica do Projeto, ficou a cargo da
Profa. Dra. Silvana Malusá. No âmbito da UNIFAP, o momento histórico
foi protagonizado pelo Reitor, Prof. Dr. José Carlos Tavares Carvalho;
pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Antonio Sérgio
Monteiro Filocreão; além do Coordenador Operacional, Prof. Dr. Oto
João Petry, que a partir de maio de 2012 foi substituído pela Prof. Dra.
Norma Iracema de Barros Ferreira, que se manteve até a conclusão do
referido Convênio.
Em consulta ao Projeto DINTER Ação Novas Fronteiras (UFU,
2008), dentre outras justificativas, verifica-se o interesse em atender às
“demandas regionais” e em ampliar a “inserção institucional da UNIFAP
no contexto da Região Amazônica.” Quanto ao objetivo geral, consistia
em “desenvolver estudos e pesquisas sobre a Educação Escolar e formar
profissionais habilitados para este fim.” Para consecução de tais propósitos, o Programa organizou-se em duas Linhas de Pesquisa: História
e Historiografia da Educação, na qual se situaram quatro doutorandos,
sob a Coordenação do Prof. Dr. Décio Gatti Jr.; além de Políticas, Saberes e Práticas Educativas, cujo responsável era o Prof. Dr. Carlos Alberto Lucena, reunindo dez dos professores em qualificação, que totalizaram os já referidos catorze egressos da Turma 2010, vindo a fortalecer o
diminuto quadro de Doutores em Educação da UNIFAP, os quais até então somavam apenas cinco Doutoras. Já em 2015, formaram-se mais
três Doutores, alterando então a soma para vinte e dois, nesta área.
Com tal nível de qualificação, a expectativa gestada na UNIFAP é
a de que a alta demanda por Mestrado e Doutorado em Educação, no
seio da comunidade educacional amapaense, venha a ser minorada.
Para tanto, há que emanar do Ministério da Educação (MEC) e da sua
agência de fomento CAPES, política de qualificação consoante aos altos
recursos investidos em formação propiciada por Programas Interinstitucionais, tal como o ora em epígrafe. No que tange às ações de reversão
deste quadro, a UNIFAP desde 1998 vem instituindo comissões responsáveis por elaborar Propostas de Mestrado em Educação, com o registro
de duas negativas da CAPES – uma em 2006 e outra em 2014, sob a
alegação de baixa produtividade acadêmica, desconsiderando-se as difi-
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culdades envolvidas nesta empreitada, para o povo das cercanias da Linha do Equador. Propugna-se pela alteração deste status, para que
possa vir a ser reconhecida a relevância da UNIFAP, nos âmbitos local e
regional, tal como indicado na justificativa do Projeto DINTER. Clama-se
por políticas públicas gratuitas e de qualidade, calcadas na superação
da desigualdade regional, que funciona como um anátema àquelas situadas fora do eixo Centro-Sul.

Macapá/AP, dezembro de 2015.
Profa. Dra. Norma-Iracema de Barros Ferreira
Coordenadora Operacional do DINTER UFU/UNIFAP
Organizadora deste livro
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PREFÁCIO
Partilhamos da crença que o processo de desenvolvimento de uma
região significa, antes de tudo, o amadurecimento da própria sociedade,
dimensionado no nível de participação e empoderamento do seu povo, o
que relega à educação um papel insubstituível na consolidação processual, ao contribuir para uma compreensão crítica e transformadora dos
condicionantes que entravam ou impulsionam a construção do futuro.
Movido por este credo, na gestão da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESG) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no período de 2008-2010, priorizamos estratégias de intervenção, visando
contribuir à construção de uma Universidade comprometida com o desenvolvimento do seu entorno social.
A busca de qualificação do quadro de professores da UNIFAP foi,
talvez, a principal prioridade, tendo em vista, um contexto em que o
acesso aos recursos de investimento em pesquisa e Pós-Graduação tornou-se, cada vez mais, dependente do número de doutores existentes
nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Para a Região
Amazônica, este condicionante de natureza nacional, ao tratar desiguais
como iguais, na distribuição dos investimentos públicos, dificultou maiores avanços das universidades federais, no sentido de cumprirem o
seu papel, agravado pela timidez, ou inexistência de políticas de desenvolvimento regional, extremamente necessárias para corrigir as assimetrias regionais que se perpetuam.
Têm sido recorrentes, e de domínio público, as avaliações das dificuldades que a Amazônia tem em atrair e fixar doutores em suas IFES,
apesar da explosão quantitativa de titulados na última década, no País.
A maior parte do pouco que se consegue atrair e fixar, concentra-se em
Belém e Manaus, ampliando uma assimetria intrarregional. Isto enfraquece o desenvolvimento da Pós-Graduação, tão necessária para atender à formação dos quadros científicos necessários à construção e à implementação de um modelo de desenvolvimento capaz de atender demandas sociais e econômicas dos brasileiros que habitam a Região, em
consonância aos critérios de sustentabilidade que a crise ambiental e a
sociedade global vêm nos impondo.
A estratégia desejável de atrair, fixar e formar quadros científicos
na Região reduziu-se, praticamente, à formação, que é a forma mais
lenta de avançar no atendimento da grande demanda reprimida. Isto
acelerou a necessidade de titulação para os quadros de professores
existentes nas IFES amazônicas. Uma das saídas encontradas foi a da
cooperação entre as universidades, por intermédio dos Doutorados Interinstitucionais (DINTER). Neste contexto, a UNIFAP elaborou um planejamento para titulação de seus professores, estabelecendo suas prioridades, conforme demanda da sociedade pela Pós-Graduação.
Nesse planejamento, a principal demanda identificada foi para
um DINTER em Educação, o que é compreensível, pois a formação superior no Amapá emergiu nos anos de 1970, com o Núcleo de Educação
da Universidade do Pará, em Macapá (NEM), estendendo-se ao início de
1990, quando ocorreu a criação da UNIFAP, que ampliou o número de
cursos existentes, com nítida predominância na área de educação. Os
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egressos dos cursos superiores do NEM e da UNIFAP, somados aos
oriundos do ensino superior privado, constituído posteriormente, terminaram por criar uma forte demanda local por cursos de Pós-Graduação
na área de educação – muitos educadores deslocaram-se para países vizinhos, não conseguindo validar seus diplomas no Brasil, perdendo
tempo e dinheiro.
Nesse contexto, a prioridade por um DINTER em Educação foi
pensada para além do doutoramento de professores da UNIFAP. Mas,
principalmente, para criar as condições de implantação de um Programa de Pós-Graduação em Educação, iniciando com um Curso de Mestrado acadêmico. Com as prioridades definidas, a PROPESPG manteve
contato com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e algumas universidades federais e estaduais que possuíam condições para tal oferta. Porém, não se conseguiu, de imediato,
obter o sucesso almejado, tendo em vista a existência de uma forte procura das demais IFES por um DINTER nessa área.
Em 2009, a CAPES organizou um evento – uma espécie de balcão
de negociação em Brasília –, envolvendo instituições ofertantes de DINTER e as demandantes, verificando-se grande fila nas mesas das poucas IES que tinham condições de ofertar DINTER em Educação. Essa
disputa permitia às ofertantes exigirem diversas contrapartidas que a
UNIFAP não tinha condições de oferecer na concorrência com as grandes universidades também demandantes.
Nessa disputa, o contato inicial com a Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), deu-se por um feliz acaso. O Diretor de Pós-Graduação da UFU, ao chegar atrasado ao evento, estava sem fila na sua mesa
de oferta, assim tivemos a oportunidade de conversar com ele obtendo a
informação de que seu Programa de Pós-Graduação em Educação, obtivera conceito 5 junto à CAPES. Assim, a UNIFAP foi a primeira a se inscrever como demandante, e teve o tempo necessário para explicar ao
gestor sobre as necessidades e as dificuldades das pequenas universidades da Amazônia, conseguindo a sua solidariedade naquele concorrido evento.
Outras IFES se inscreveram no DINTER da UFU, porém o Colegiado do Programa de Pós-Graduação decidiu pela UNIFAP. Posteriormente, ocorreram deslocamentos de professores da Macapá para Uberlândia
e vice-versa, visando elaborar projeto de DINTER, que foi aprovado no
final de 2009 pela CAPES. Na ocasião celebrou-se compromisso de cooperação da UFU para a implantação de um Curso de Mestrado em Educação na UNIFAP, ao término do DINTER.
O resultado de tudo foi que enfrentando e superando as dificuldades que foram muitas, o projeto de DINTER garantiu a formação de 14
Doutores em Educação. Tais profissionais certamente trarão grandes
contribuições com os seus trabalhos à melhoria da formação de Graduação e Pós-Graduação dos educadores locais, garantindo-lhes uma melhor compreensão do papel da educação na superação dos gargalos do
desenvolvimento regional. Assim, poderão ajudar a sociedade amapaense a protagonizar os processos de mudanças necessários à construção
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de um futuro que represente um rompimento com as condições periféricas, impostas historicamente pelo modelo de desenvolvimento nacional.
Este livro, que promete ser um deleite para os interessados na
compreensão da educação como Ciência, carrega um importante papel
na construção do desenvolvimento em suas diversas dimensões, trazendo em cada capítulo, recortes importantes das pesquisas desenvolvidas
pelos autores, na elaboração das suas Teses doutorais, subscritas por
seus respectivos professores-orientadores. A qualidade do que foi produzido fortalece a nossa crença na capacidade de contribuição desses
novos doutores, para melhoria qualitativa da educação na Região Amazônica.
Os textos produzidos, no seu conjunto, apresentam um caráter
multidisciplinar. Alguns capítulos apresentam uma dimensão histórica,
registrando e analisando aspectos importantes, como os de natureza étnica ou racial, o caráter público e uma experiência de referência na
educação do ex-Território Federal do Amapá, elevado à categoria de Estado. Outros capítulos discutem a prática da docência, a precarização
do trabalho docente, aspectos curriculares e de conteúdo, e a formação
docente em áreas que vão desde saúde e meio ambiente, até Direito,
Linguística e Artes Visuais.
Em síntese, a riqueza de cada capítulo parece estar, não no rompimento, mas principalmente, no amadurecimento e reafirmação da trajetória dos autores como docentes da Educação Superior.
Com base no entendimento de que as decisões tomadas pela gestão pública, muitas vezes parecem invisíveis aos olhos da sociedade, na
realidade quase todas são como sementes plantadas, que se cuidadas
poderão gerar árvores frondosas ou por vezes ervas daninhas.
No caso da experiência do DINTER em Educação, construído na
parceria UFU/UNIFAP, que demandou muita energia e estresse de diversos professores, técnicos e gestores das duas universidades, foi concluído deixando como resultado uma grande árvore frondosa e resistente, que além de produzir sombras, aconchegos e proteção para o futuro
da sociedade amapaense, deixará novas sementes, que se devidamente
cuidadas, reforçarão mais e mais, o papel da UNIFAP, como instituição
indutora do desenvolvimento regional que sonhamos.

Macapá/AP, dezembro de 2015.
Prof. Dr. Antonio Sergio Monteiro Filocreão
Professor Associado da UNIFAP
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (2008-2010)
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APRESENTAÇÃO
Este livro Interfaces da Educação: História, Política, Saberes e
Práticas para além da fronteira amazônica, estruturado em coletânea,
inclui-se em um processo mais amplo de reflexão sobre a educação brasileira, para além da fronteira amazônica, tendo sido forjado em um
Programa Interinstitucional de Doutorado/DINTER, na área de educação, fruto do convênio Universidade Federal de Uberlândia/UFU e Universidade Federal do Amapá/UNIFAP. Desenvolvido entre 2011-2015,
constituiu-se em significativa contrapartida à sociedade brasileira, à
medida que ambas as Instituições Federais de Ensino Superior/IFES
cumpriram sua função de produzir conhecimento científico-pedagógico,
considerando que os artigos apresentados são todos originados das Teses de Doutorado dos professores da UNIFAP, então alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGED-UFU.
Nesta publicação as Teses refletem a preocupação das IFES envolvidas com os movimentos permanentes de (re)construção e socialização
do conhecimento, abarcando plurais saberes, com plurais culturas, com
plurais sujeitos. Nesse processo, na essência da presente produção bibliográfica, subjaz a tarefa formativa do sujeito para além da preparação
especificamente técnica, englobando uma formação com totalidade multidimensional, que remete à constituição de determinadas condutas,
crenças, influências e ações políticas junto aos díspares contextos sociais, políticos e econômicos.
A escolha dos capítulos foi definida em uníssonos aspectos, nos
quais se compreende que a sociedade brasileira vem passando por densas mutações em todas as dimensões da constituição da Humanidade,
ocasionadas pelo projeto nacional e internacional, engendrado no País,
ao longo da sua história, no estabelecimento das relações econômicas,
políticas, sociais e culturais. Neste processo, de severas transformações
em curso, no mundo e no País, urge instituir um novo tempo histórico,
de saberes e práticas sociais, com eco nos processos de política educacional, desaguando na reconstituição de um Sistema Nacional de Educação, à luz da demanda popular e do rompimento com forças hegemônicas que vêm aniquilando com qualquer possibilidade de implementação de um projeto educacional brasileiro, em uma perspectiva de
emancipação humana.
Portanto, nas defesas de Tese aqui apresentadas por nós, Professores, cientistas da Universidade, está expresso o rompimento da
pseudo-neutralidade científica e de sua respectiva ausência às contradições do seu tempo. Defende-se aqui o pressuposto da pesquisa e da
prática pedagógica historicamente comprometida com a formação dos
trabalhadores brasileiros para além da fronteira da Amazônia. Afinal,
para estruturar os textos e identificar as linhas de pesquisa de cada autor, a obra está dividida em duas seções.
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Parte I - Linha de Pesquisa História e Historiografia
da Educação, integrada por quatro artigos:
HISTÓRIA DE PROFESSORES NEGROS NA DÉCADA DE 70: RACISMO E ASCENSÃO SOCIAL NO AMAPÁ

Alexsara Maciel e Humberto Guido apresentam um recorte da
História Oral de vida de seis professores, que alcançaram sua ascensão
social por meio do magistério, como forma de identificar a existência de
racismo em suas trajetórias profissionais e como lidaram com tais situações. Os resultados revelaram que todos os sujeitos vivenciaram algum
episódio de racismo em sua trajetória profissional e tiveram que se impor, para que pudessem alcançar êxito no trabalho escolhido.
O TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PÚBLICA (1943-1958)

Ana Olga Dias e Carlos Henrique de Carvalho abordam o processo de expansão do ensino no então Território do Amapá, bem como a
dissonância entre o proposto e a realidade. A investigação demonstrou a
presença de um significativo número de escolas rurais, em oposição a
tão propalada modernização urbana amapaense, destacando que a política educacional da época fracassou, em razão de se basear na utilização do projeto educacional do Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro. Apesar de os agentes públicos criarem inúmeras escolas rurais, estas não foram efetivadas a partir de um processo mais sistêmico, que
considerasse a realidade do “caboclo” amazônida, evidenciando a existência de um divórcio entre o discurso modernizante e a manutenção de
velhas práticas oligárquicas no período.
ESCOLA E EDUCAÇÃO NA REGIÃO INDÍGENA UAÇÁ/AP: INVENTARIANDO
FONTES DOCUMENTAIS (1964-1985)

Cecília Brito Bastos e Wenceslau Gonçalves Neto, tendo como
locus o município de Oiapoque/AP, realizaram um inventário, cujas
fontes consistiram em documentos institucionais (pastas de professores, jornais locais, livro de tombo e pesquisas de estudiosos que investigaram in loco a área Uaçá), além de legislação educacional e indigenista. Na ocasião constataram mudanças na política indigenista voltada à
escolarização dos indígenas, bem como medidas educacionais estabelecidas por instituições governamentais e religiosas (FUNAI, SEC-AP,
PIME e CIMI). Os resultados indicaram que a ação de cada instituição
envolvida com a escolarização de indígenas, durante o regime militar,
marcou o modo como a educação escolar foi sendo organizada no Uaçá,
combinando temas patrióticos, regras de civilidade e ensinamentos religiosos, em atendimento aos propósitos do governo local e nacional e das
instituições religiosas.
A HISTÓRIA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO TERRITÓRIO DO AMAPÁ
(IETA) – 1949 A 2005

João Wilson Carvalho e Geraldo Inácio Filho sintetizaram a história do IETA, por meio de pesquisa histórica, bibliográfica, documental
e de campo, tendo como referencial epistemológico o materialismo histo-
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ricista na perspectiva de Georg Lukács, fundamentação metodológica
para a aplicação do método dialético de investigação à história das instituições escolares no pensamento de Justino de Magalhães, Paolo Nosella e Ester Buffa, e em Maria Cecília Minayo. Na coleta de dados foram utilizadas técnicas inspiradas na metodologia de Carlos Ginzburg.
O fio condutor da pesquisa são as representações do trabalho e do conhecimento docente do professor das séries iniciais na cultura escolar
do IETA. A hipótese de trabalho fornece o título à Tese, porquanto a
educação pelo exemplo é vista como a representação instituinte da
prática educativa ao longo da história do IETA. Logo, uma constante na
trajetória da escola, nas cinco fases de sua existência: pioneirismo; consolidação; auge; crise e extinção.

Parte II - Linha de Pesquisa Políticas, Saberes e Práticas
Educativas, constituída por dez artigos:
DIVERSIDADE SEXUAL E ENSINO DE ARTES VISUAIS: DEBATES ENTRELAÇADOS

Alexandre Adalberto Pereira e Selva Guimarães mostram resultados de partes da pesquisa desenvolvida com professores e professoras
de Artes Visuais, atuantes no Ensino Fundamental da Rede Municipal
de Ensino de Uberlândia/MG e que frequentaram, no ano de 2012, os
encontros de formação continuada promovidos pelo Centro de Estudos
e Projetos Educacionais Julieta Diniz, vinculado à Secretaria Municipal
de Educação. O foco da pesquisa foi o reconhecimento do modo como os
professores de Artes constroem saberes sobre a diversidade sexual nas
suas salas de aula. As análises tiveram como referencial a base teórica
da Cultura Visual, com orientação inclusiva, entre discursos textuais e
visuais. Adotou-se um corpus teórico construcionista sobre a sexualidade, discutida na perspectiva foucaultiana, ao compreender a dimensão
institucional, construtiva e histórica da sexualidade, sempre como um
fenômeno cultural e social da modernidade.
A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO, O REUNI E O NOVO DESENVOLVIMENTISMO

Antonia Andrade e Carlos Lucena efetuaram um estudo comparativo entre os governos FHC e Lula, centralizado na ressignificação do
neodesenvolvimentismo e seus impactos na sociedade e na educação, tomando o REUNI como referência em termos educacionais. As fontes
consultadas foram jornais da época e documentos governamentais, recorrendo-se à análise do discurso dos principais atores políticos do projeto em questão. Os resultados demonstram que o governo Lula não
rompeu com a lógica monetarista inerente ao governo FHC, no qual
houve expansão do ensino superior privado, manifestando projetos precarizantes do trabalho dos professores. No governo Lula, o processo de
interiorização da Universidade pública revelou a contradição do acesso
a alunos ao ensino superior, porém em condições também precárias
para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.
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PRÁTICAS ESCOLARES NO ENSINO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS: ENFOQUES DISCIPLINARES E INTERDISCIPLINARES

Arthane Figueirêdo e Graça Cicillini discutem sobre práticas escolares que se voltam ao ensino de conceitos científicos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em duas escolas da rede pública do interior de Minas Gerais. Os resultados provêm de uma observação não participante e de entrevistas realizadas de forma qualitativa, que envolveu
o acompanhamento das aulas de 12 professores, com destaque para 2
professoras, que atuavam como regentes das salas. A análise evidenciou
práticas calcadas nos enfoques disciplinar e interdisciplinar, e destacou
as diferenças percebidas nos encaminhamentos das aulas que podem
favorecer ou dificultar a aprendizagem dos alunos em cada enfoque. O
estudo concluiu que o enfoque disciplinar dificulta a aprendizagem,
porque fragmenta e individualiza o ensino dos conceitos, enquanto o ensino interdisciplinar integra os conhecimentos de várias ciências e possibilita maiores interações entre os alunos, durante as aulas.
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM DO AMAPÁ

Carlos Rinaldo Martins e Carlos Alberto Lucena, recorrendo a
fontes como boletins sindicais, documentos de órgão governamentais
referentes à saúde no Brasil, além de levantamento bibliográfico, fizeram uma pesquisa que recupera o trabalho da Enfermagem e a resistência sindical no Amapá, defendendo a tese de que com o advento do
projeto neoliberal, no Brasil, houve uma intensa precarização do trabalho nesta profissão, cujo impulso ocorreu com a mudança nas políticas
nacionais referentes à Saúde, ainda no governo Collor. Os autores demonstram que esse processo de precarização potencializou a construção de um sindical combativo e socialista, expressão da resistência dos
trabalhadores às mudanças em suas condições de trabalho, havendo o
entendimento de que a resistência dos trabalhadores, manifesta na organização e luta sindical, é um processo político de cunho educativo
voltado à formação da consciência dos trabalhadores do segmento, sobre sua condição de exploração e a necessidade da superação desta relação.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: POSSIBILIDADES CURRICULARES NA OTICA DOS
MORADORES DE LARANJAL DO JARI/AP, POR MEIO DE IMAGENS

Eliana Paixão e Ana Maria Cunha, inspiradas no Círculo de Cultura, de Paulo Freire, expõem as proposições disciplinares, para Educação Ambiental, expressas por 48 moradores de Laranjal do Jari/AP, por
meio de pesquisa de cunho qualitativo, realizada em 2012, cujo foco incidiu nas questões socioambientais locais, geradas por heranças perversas induzidas pela instalação do Projeto Jari, na região, nos anos de
1970 – época a partir da qual grande parte da população morava em palafitas sobre o rio Jari, cuja tessitura se assemelha a uma extensa favela fluvial. A cidade convive com graves questões socioambientais relacionadas ao lixo, água, esgoto, moradia, dentre outros, as quais ratificam o
índice de pobreza na ordem de 46,2%. Os resultados apontaram como
demanda dos sujeitos a necessidade de inserção da Educação Ambien-
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tal no currículo, como disciplina a ser estudada desde a infância, para
incutir nas pessoas o comprometimento de cuidar do ambiente vivido,
minorando as questões socioambientais locais.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO SEXUAL E A FORMAÇÃO DOCENTE

Florinaldo Pantoja e Mara Rúbia Marques ressaltam que a Educação Sexual nas escolas passou por avanços importantes no século
XX, especialmente no fim da década de 90 com a reforma e implantação
nas novas políticas para educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais. O que na teoria se
avançou com a inserção da temática nos currículos de forma transversal, na prática não se configurou como deveria, sendo que a formação
docente foi um desses aspectos dificultadores, pois não acompanhou a
mudança das novas políticas públicas. Dessa forma, o trabalho buscou
indicar alternativas para melhorar a abordagem da temática na Escola,
com o debate sobre a formação docente e a Educação Sexual. Um dos
principais resultados da pesquisa demonstrou que a falta de formação
docente tan to em nível familiar, quanto escolar representa uma das
barreiras para a execução das atividades de Educação Sexual na Escola, de forma que os autores sugerem a mudança nos currículos dos cursos de Licenciatura, com obrigatoriedade para discussão dessas temáticas e também a implantação e implementação nos serviços de educação, de um setor específico que estimule a educação continuada, fortalecendo a formação docente no que concerne à Educação Sexual.
RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA DOCÊNCIA JURÍDICA: NOVAS PERSPECTIVAS

Helena Cristina Simões e Silvana Malusá objetivaram conhecer
as concepções de relações interpessoais do docente universitário que
atua nos cursos jurídicos. Em função da ampliação dos cursos de Direito no Brasil nos últimos dez anos e, do considerável acréscimo no quadro docente, a literatura sobre docência jurídica restou desatualizada,
em especial no que se refere ao relacionamento professor/aluno que, ao
longo da história da Educação Jurídica foi marcado pelo autoritarismo e
distanciamento. Trata-se de uma pesquisa exploratório-analítica, com
abordagem quanti-qualitativa e utilização de questionário misto, como
instrumento de investigação. O local da pesquisa foi o Estado do Amapá/Brasil, donde participaram 64 docentes. Os dados das questões fechadas foram submetidos às análises estatísticas descritivas e os das
questões abertas, categorizados com base na Análise de Conteúdo
(BARDIN, 2011). Os resultados revelaram concepções diferenciadas,
mas com sinais de maior diálogo nas relações interpessoais, a despeito
da preponderância de perfis conservadores.
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: DO ENFERMEIRO-DOCENTE AO DOCENTEENFERMEIRO

Marlucilena da Silva e Silvana Malusá delineiam a temática docência universitária, com ênfase ao enfermeiro-docente. A tese defendida foi a de que esse profissional é capaz de perceber a importância de se
trabalhar a docência universitária como profissão, compreendendo o
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seu desenvolvimento, significados e sentidos que compõem seus saberes e práticas educativas, mantendo estreita relação com as ações integrais em saúde, voltadas ao indivíduo e sua realidade. Elegeram-se as
categorias: formação profissional, concepção do processo ensino-aprendizagem, saberes docentes e relações interpessoais, visando compreender as relações que estabelecem com o princípio de integralidade. Tratou-se de uma pesquisa exploratório-analítica com abordagens quantiqualitativa, utilizando-se de um instrumento misto – afirmações fechadas (Escala Likert, de cinco pontos) e uma questão aberta (Análise de
Conteúdo de Bardin). A população envolvida constituiu-se de 43 enfermeiros-docentes de quatro Instituições de Ensino Superior (IES), no Estado do Amapá. Os resultados revelaram que, mesmo de forma acanhada, os participantes sentem a necessidade de ter uma formação pedagógica específica para atuar na docência universitária. Apontam tal responsabilidade, não pela ausência de empenho próprio de cada enfermeiro-docente, mas pela falta de estímulo e interesse das próprias IES
em criarem situações concretas de formação e valorização da docência
no ensino superior, evidenciando que a vontade de ser um enfermeirodocente perpassa por uma reflexão e reconstrução da docência que se
vive atualmente nos cursos de Graduação em Enfermagem.
DIÁLOGOS ENTRE FORMAÇÃO E CIDADANIA: CONTRIBUIÇÕES DE CECÍLIA
MEIRELES PARA A EDUCAÇÃO

Regina Lúcia Nascimento e Selva Guimarães estabeleceram
uma interlocução entre as concepções de cidadania e a importância dos
diferentes conhecimentos na formação integral das pessoas, devidamente expressas em crônicas de educação, de Cecília Meireles, publicadas
nos jornais do Rio de Janeiro Diário de Notícias e A Manhã, entre os
anos 1930 e 1940. Adotou-se a Análise de Conteúdo, uma ferramenta
metodológica que permite criar significados, a partir de vestígios encontrados no decorrer da leitura, conforme Laurence Bardin (2009). O arcabouço teórico, num viés interdisciplinar, educação, história e literatura,
subsidiou a elaboração deste texto, no qual apresentaram-se informações sobre a vida da escritora, em breve perfil, situando-a no cenário
educacional brasileiro, durante o governo de Getúlio Vargas. As autoras
concluíram que muitos dos temas e problemas analisados na tessitura
das crônicas, advindos da maneira de Cecília Meireles concebê-los, continuam presentes nos debates acadêmicos e nas políticas públicas atuais. Por isso, acreditam que revisitar, analisar e ressignificar as contribuições desta poetisa, jornalista e cronista são relevantes para o repensar de múltiplas dimensões da educação e do ensino contemporâneos.
OS SABERES PEDAGÓGICOS DAS ENFERMEIRAS DOCENTES NOS CENÁRIOS O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Silvana da Silva e Graça A. Cicillini refletem sobre a docência e
os saberes docentes dos enfermeiros, analisando os saberes docentes
que permeiam as práticas utilizadas pelas enfermeiras-docentes de um
Curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem de uma universidade pública do Estado do Amapá e que atuam na disciplina Estágio
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Supervisionado. A questão norteadora consistiu em indagar que saberes
permeiam as práticas pedagógicas das enfermeiras-docentes no exercício da docência? A pesquisa é de cunho qualitativo, com três recursos
metodológicos: questionário, a observação não participante e entrevistas
semiestruturadas. Participaram 24 enfermeiras-docentes, para as quais
a concepção de Estágio Supervisionado representa ir além das questões
normativas do currículo, implica em (re)pensar o trabalho coletivo, a
partir das novas exigências presentes no ensino superior a serem encaradas pelos professores, sendo de fundamental importância a efetiva
implementação da interdisciplinaridade nos currículos dessas instituições.
Em suma, autoras e autores deste livro, sob plurais perspectivas,
assinalam a função da educação na consolidação ou na disputa do projeto hegemônico da sociedade brasileira, asseverando o conhecimento
como instrumento imprescindível no enfrentamento e na superação dos
velhos e novos problemas históricos sociais vividos na educação de nosso País. A presente obra agrega valor científico, convertendo-se em uma
referência para educadores, gestores e militantes dos múltiplos movimentos sociais que legitimam na educação uma ação social intencional,
na construção de um Brasil justo e soberano.

Macapá/AP, dezembro de 2015.
Alexandre Adalberto Pereira; Alexsara Maciel; Ana Olga Dias;
Antonia Andrade; Arthane Figueirêdo; Carlos Rinaldo Martins;
Cecília Brito Bastos; Eliano Paixão; Florinaldo Carreteiro Pantoja;
Helena Cristina Queiroz Simões; João Wilson Carvalho;
Marlucilena Pinheiro Silva; Regina Lúcia Nascimento; Silvana R.Silva
Autores egressos do DINTER UFU/UNIFAP
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PARTE I
HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA
EDUCAÇÃO
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HISTÓRIA DE PROFESSORES NEGROS NA DÉCADA
DE 70: RACISMO E ASCENSÃO SOCIAL NO AMAPÁ 1
Alexsara de Souza Maciel*
Humberto Guido**
O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo
mesmo. Walter Benjamim (1985, p. 221).

Neste estudo analisamos a trajetória de vida de professores negros dos Ensinos Fundamental e Médio, nos anos de 1970 a 1988, que
nasceram, foram alfabetizados e se formaram professores no ex-Território Federal do Amapá (TFA), atual Estado do Amapá. Construíram uma
carreira docente lecionando em diversas escolas desta cidade, e solidificaram seu ofício de professor, por meio do reconhecimento social que
possuem até os dias de hoje na sociedade amapaense. O objetivo da
pesquisa foi o de contribuir para a ampliação dos estudos sobre educação do negro no Amapá e dar voz a estas importantes pessoas que ajudaram a construir a educação no Estado. Ao (re)construir as histórias
destes profissionais, encontramos significados que muitas vezes são ignorados pelos que estão de fora do processo de suas histórias de vida,
tendo em vista a singularidade e as experiências vivenciadas por eles.
Infelizmente ainda são poucos os estudos que procuram recuperar historicamente as trajetórias e as ideias de professores brasileiros
negros. Contudo, este é um campo de pesquisa que apresenta múltiplas
possibilidades apesar das dificuldades metodológicas e da dificuldade
na obtenção de fontes documentais.
Assim, para a coleta de dados, utilizamos a História Oral que é
uma técnica que pode assumir diferentes perspectivas. Neste trabalho
optamos especificamente pela História Oral de vida, pois permite
apreender eficientemente a subjetividade do entrevistado, sujeito primordial da pesquisa, dando-lhe liberdade para se expressar o mais livremente possível sobre sua trajetória de vida, nas várias dimensões.
Entrevistamos e registramos as narrativas de seis professores, todos negros (homens e mulheres) e que fizeram parte do processo educativo
analisado. Elaboramos um roteiro de perguntas que serviu apenas
como ‘guia’ - foram entrevistas semiestruturadas para facilitar o diálogo, apresentado no decorrer do presente texto.
1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada Da invisibilidade à
ascensão social: história e memória de professores negros no Amapá (1970-1988). Programa de Pós-Graduação em Educação/FACED/UFU, com orientação do Prof. Dr.
Humberto Guido.
*Doutora em Educação pelo Programa de Doutorado Interinstitucional - DINTER
UFU/UNIFAP. Mestre em História Social – UNICAMP. Graduada em Ciências Sociais –
UNAMA. Professora Adjunto/ Curso de Ciências Sociais – matéria Sociologia. e-mail:
saralee@unifap.br
** Pós-Doutor pela USP. Doutor em Educação pela UNICAMP. Professor da FACED /
Instituto de Filosofia – UFU. e-mail: guido@ufu.br
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1. Por uma concepção de História Oral
O historiador, sob o ponto de partida do seu trabalho, quando
toma o documento, a fonte, o faz conforme uma determinada concepção
de História, seja em sua dimensão epistemológica, seja em sua dimensão realística, parte de uma determinada concepção de objeto, método e
valor histórico. É com base nessas premissas que a amplitude e a noção
de documento ganham cristalinidade e identidade, bem como a própria
historiografia fornece o respaldo sob o qual a noção de documento se
apresenta, ou de outro modo, se transforma a concepção de História e
sua própria produção, alterando a concepção de documento como comprovação do fato histórico.
Michel de Certeau (1976) destaca o papel do historiador e a importância das fontes no processo de produção de conhecimentos históricos. Na condição de responsável pela pesquisa, o historiador transforma
objetos em fontes históricas, reorganiza instrumentos com base em novas demandas sociais e faz a História ou refaz uma nova História. Por
outro lado, as fontes selecionadas influenciarão diretamente o conhecimento que se produz. Conforme afirmação do autor em evidência (1976,
p. 31):
Colecionar foi durante longo tempo fabricar objetos: copiar ou imprimir, reunir, classificar. E com os objetos por
ele multiplicados, o colecionador torna-se um ator num
encadeamento de uma história a ser feita (ou refeita), segundo novas pertinências intelectuais e sociais. Dessa
forma, a coleção, ao produzir uma subversão dos instrumentos de trabalho, redistribui as coisas, redefine as unidades do saber, instaura um lugar de recomeço ao construir uma ‘gigantesca máquina,’ [conforme] Pierre Chaunu, o que tornará possível uma nova história.

Assim, podemos afirmar que se torna possível compreender que
há um caráter histórico nas próprias narrativas históricas. O estudo
das relações que se estabelecem em um determinado tempo são temas
que originarão narrativas históricas e possibilitam que se identifique o
lugar que o historiador ocupa na sua função de fazer História, produzir
fontes e levantar problematizações. Connelly e Clandinin (2011, p. 48)
afirmam que:
Devemos dizer que se entendemos o mundo de forma
narrativa. Para nós, a vida – como ela é para nós e para
os outros – é preenchida de fragmentos narrativos, decretados em momentos históricos de tempo e de espaço, e
refletidos e entendidos em termos de unidades narrativas
e descontinuidades.

Considerando que as fontes históricas, a exemplo dos documentos submetidos a análises, são de extrema importância no processo de
construção de uma narrativa histórica. A conservação das fontes ao longo do tempo, por um determinado grupo, pode dizer mais sobre sua
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participação nas narrativas históricas de um povo, do que de outros sobre quais as fontes não foram conservadas, organizadas e consultadas.
Esse pode ser um dos aspectos que fazem pensar que alguns povos sejam mais sujeitos históricos que outros. Segundo Meihy (1996, p. 25):
Até pouco tempo, não existiam muitos registros sobre o
papel dos negros na sociedade. Passada a fase da escravidão, nota-se um silêncio no registro deles, que passavam
a ser excluídos de processos de reconhecimento histórico.
Em casos como esse, o recurso da História Oral é essencial para recompor aspectos do quadro social. Na mesma
medida serve para avaliar o caráter da historiografia que
se absteve de tais registros.

Tal análise permite afirmar que a problemática das abordagens
históricas sobre as trajetórias educacionais dos negros no Brasil, mostra que não são os povos que não têm história, mas há povos cujas fontes históricas, em vez de serem conservadas, foram destruídas nos processos de dominação. (MEIHY, 1996). Esta estratégia de dominação leva
ao aniquilamento do outro, de seus registros, de sua memória.
1.1 A pesquisa em História Oral: elementos para um diálogo
Diante da problemática anunciada na introdução deste texto, é
conveniente questionar: como ter acesso aos sujeitos sociais em uma
pesquisa historiográfica e educacional? Várias vertentes metodológicas
podem ser trabalhadas: estudo de caso, etnologia, observação participante. Mas se faz necessário atentar para um método de pesquisa que
contemple diretamente os sujeitos ligados ao processo histórico envolvido.
Ao utilizar a História Oral, como método de pesquisa historiográfica, estabelecemos as possíveis contribuições para a pesquisa em História da Educação, que permite compreender vivências, experiências e a
significação das posições dos agentes sociais da educação, por meio da
narrativa dos entrevistados. Dessa forma, Paul Thompson (2002, p. 10)
define seu entendimento de História Oral como sendo:
[...] suas lembranças e experiências. Não creio que se
possa avançar muito tentando definir História Oral de
modo estreito, como um processo de habilidades fixas, ou
como uma sub-disciplina separada. Por meio das narrativas de suas experiências, as pessoas comuns podem fornecer bases necessárias para uma elaboração historiográfica. Para Connelly e Clandinin (2011, p. 48):

Narrativa é o melhor modo de representar e entender a experiência. Experiência é o que estudamos, e estudamos a experiência de forma
narrativa porque o pensamento narrativo é uma forma-chave e um
modo-chave de escrever e pensar sobre ela. Cabe dizer que o método
narrativo é uma parte ou aspecto do fenômeno narrativo. Assim, dize-
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mos que o método narrativo é o fenômeno e também o método das ciências sociais.
Nessa perspectiva, o encanto da voz que rompe o silêncio... o fascínio da narrativa, a poética da oralidade das experiências vivenciadas,
fazem com que os sujeitos sociais comuns contemplem sua própria história como participante do contexto estudado. A memória é o grande
material da vida, tem força, poder. As histórias de vida têm contorno,
tempo, valor e consistência. São elementos de subjetividade, que possuem uma objetividade. Entretanto, um pesquisador ao trabalhar com
memória, deve evidenciar a posição em que se encontra, quando observa os fenômenos, bem como os conceitos que utiliza. Goldmann (1984,
p. 15) evidencia que:
Uma das mais importantes tarefas de qualquer investigador sério nos parece consistir no esforço para conhecer e
tornar conhecidas pelos outros as suas valorizações, indicando-as explicitamente, esforço que o ajudará a alcançar o máximo de objetividade subjetivamente acessível no
momento em que escreve e, sobretudo, que facilitará a
outros investigadores trabalhando numa perspectiva
mais avançada e que permite uma melhor compreensão
da realidade, a utilização e a ultrapassagem dos seus
próprios trabalhos.

Da interdisciplinaridade entre História, Sociologia e Antropologia,
surge o trabalho com História Oral, de Paul Thompson. Assim, foi
transcendendo tais fronteiras que entre 1960 e 1970, uma história social como especialidade tendeu a se constituir em uma nova postura investigativa, não apenas em História, senão o que contemplaria a Sociologia? E a Antropologia? A problemática dessa nova história social como
especialidade seria o estudo dos grupos sociais, das classes, das categorias sócio-profissionais e suas relações, como constituidoras das estruturas sociais. O intercâmbio com a Antropologia permitiu transformar
mitos, rituais e imagens em fontes históricas. Dessa forma, a História
Oral:
É um método que sempre foi essencialmente interdisciplinar, um caminho cruzado entre sociólogos, antropólogos
e historiadores, estudantes de literatura e cultura, e assim por diante. De fato, ao longo de minha vida de pesquisador, sempre observei como determinadas disciplinas
podem ser transformadas por novos modos de pesquisa,
e vejo como uma força crucial da História Oral que ela
permaneça como uma forma fundamental de interação
humana que transcende essas fronteiras disciplinares.
(THOMPSON, 2002, p. 10).

Aqui cabe evidenciar que a influência da Antropologia, de Cliford
Geertz (2008), tem inspirado diversas abordagens. O estudioso elaborou
a noção de cultura percebida como inerente à natureza humana e que
engloba e informa toda ação social. Toda a ação humana é culturalmen-
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te informada, e não apenas os hábitos e costumes, só assim faz sentido
num determinado contexto social. É a cultura compartilhada que determina a possibilidade de sociabilidade nos agrupamentos humanos e da
inteligibilidade aos comportamentos sociais.
É imprescindível mencionar que, não somente as representações,
mas sim também as ações sociais constituem textos passíveis de ser
culturalmente interpretados. A técnica conhecida como descrição densa
permite o enfrentamento de um problema central da pesquisa histórica:
o da capacidade do pesquisador em compreender o comportamento, opções e atitudes de pessoas culturalmente diferentes de si próprias, sem
cair no anacronismo. (GEERTZ, 2008).
2. Trilhas metodológicas da pesquisa: história e memória de professores negros em Macapá
A pesquisa tem como fundamentação metodológica a História
Oral, que registra a experiência vivida por um ou vários indivíduos de
uma mesma coletividade. Thompson (1992) destaca como mérito principal o fato de possibilitar recriar uma multiplicidade original de pontos
de vista, considerando que a realidade é complexa e multifacetada e,
ainda, que por meio dessa metodologia temos acesso às vozes dos agentes pesquisados. A História Oral tem possibilitado o registro de experiências, visões de mundo, representações passadas e presentes.
Thompson (2002, p.16-17) aponta quatro potencialidades especiais de pesquisa e História Oral, como forma de ter acesso às vozes ocultas, esferas ocultas, tradições orais, e as conexões por meio da vida.
Neste estudo a abordagem recai inicialmente sobre as vozes ocultas, segundo a qual todo homem e toda mulher têm uma história de vida para
contar, que é de interesse histórico e social, e muito podemos compreender a partir dos poderosos e privilegiados – proprietários de terra,
advogados, padres, empresários, banqueiros. Mas a História Oral tem o
poder único de dar acesso às experiências daqueles que vivem às margens do poder e cujas vozes estão ocultas porque suas vidas são muito
menos prováveis de serem documentadas nos arquivos. Acima de tudo,
essas vozes ocultas são de mulheres e é por isso que a História Oral tem
sido tão fundamental para a criação da história das mulheres; mas
existem outras vozes ocultas, tais como a dos trabalhadores que não estão organizados em sindicatos, dos muito pobres, dos deficientes, dos
sem-teto ou grupos marginalizados. O autor conclui a questão da forma
como se desenrola no Brasil, mencionando que “isso inclui particularmente os povos indígenas, as comunidades rurais de ex-escravos que
viviam nos quilombos, e acima de tudo, as famílias das favelas das
grandes cidades”.
Pelo exposto, percebemos que a História Oral possibilita uma interlocução com o passado e o presente, tendo como contexto o cotidiano
que o indivíduo vivenciou, na condição de sujeito participativo, e muito
dessas vivências, por mais simples que sejam, estão intimamente relacionadas com a História, e com o papel social do sujeito pesquisado. O
estudo visa refletir sobre a história da participação de professores negros na educação, seus caminhos trilhados no ofício de professor, suas
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percepções sobre o racismo na sociedade amapaense, suas conquistas,
suas experiências, e que de certa forma ficaram “esquecidos” pelo tempo, mesmo com a importância que tiveram na construção da formação
educacional de muitos macapaenses. Estas pessoas são os pioneiros da
história da educação do Amapá. Neste sentido, emergem as esferas
ocultas, a segunda potencialidade em História Oral concebida por
Thompson (2002, p. 17), considerada como:
[...] aspectos da vida da maioria das pessoas que raramente são bem representados nos arquivos históricos.
Talvez a esfera mais importante de todas as relações familiares, incluindo as diferentes experiências da infância
em todos os estratos sociais, dos privilegiados com serviçais domésticos até crianças de rua das cidades. Mas há
também um descuido por parte dos historiadores orais e
também pelos outros – da experiência do envelhecimento.
A velhice é uma experiência surpreendentemente ocultada.

Cabe enfatizar que como pesquisadores sempre lançamos um
“suave olhar” para a condição da velhice na sociedade, na qual o idoso
vivencia mecanismos sociais peculiares, como a discriminação, pelo fato
de as pessoas velhas não possuírem mais a força física, a beleza, a agilidade da juventude. Não percebemos a velhice como uma fase da vida
desvalorizada, mas como fonte instigante de um passado vivido. À medida que as lembranças dos entrevistados neste estudo foram sendo narradas, percebemos que suas memórias os levavam não a um passado,
mas a muitas vidas vividas. Marilena Chauí (1995, p. 21) muito contribui ao debate, afirmando que:
A lembrança é um diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão, ela seria
uma fugidia. O sentimento também precisa acompanhála para que ela não seja uma repetição do estado antigo,
mas uma reaparição. [...] Mas o ancião não sonha quando rememora: desempenha uma função, para qual está
maduro, a religiosa função de unir o começo e o fim de
tranquilizar as águas revoltas do presente alargando suas
margens [...] O vínculo com a outra época, a consciência
de ter suportado e compreendido muita coisa, traz para o
ancião alegria e uma ocasião de mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade se encontrar ouvidos
atentos, ressonância.

Vale ressaltar que todos os entrevistados são idosos, com idade
entre 68 e 79 anos, dos quais analisamos suas histórias de vida, suas
experiências como docentes e os processos de diferenciação e individualização dos comportamentos e identidades coletivas e sociais. Tratou-se
especificamente de professores negros e suas trajetórias na docência,
diante da peculiar história do negro no Brasil. Para tanto, elegemos professores que atuaram no município de Macapá, em diversas escolas
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consideradas como “tradicionais” de 1º e 2º Graus, hoje Ensinos Fundamental e Médio, no período de 1970 a 1988.
A escolha desse período deve-se ao fato de que concretiza a política iniciada pelo primeiro governador do TFA, Janary Gentil Nunes, cuja
administração foi muito marcante, por sua longa permanência na gestão - somou exatos 12 anos, de 1944 a 1956, como também pelas implementações políticas em seu governo, nas quais se inclui a política
educacional. Por isso, sua presença política foi considerada muito forte.
(SANTOS, 1998).
Ao longo das narrativas sobre o trabalho docente, percebemos
não só a força dos relatos dos sujeitos acerca de sua infância e percalços vivenciados com o racismo, como também uma alteridade por ter vivido tantas histórias, alcançado ascensão social e reconhecimento, pelo
seu ofício de professor e integrados na dimensão da experiência, vivenciando outra fase da vida, um novo tempo, outra idade, outro corpo,
novo andar, outro sentido de viver. Em todos os encontros com estes senhores e senhoras percebíamos a força da análise de Deleuze e Guattari
(1997, p. 70), em sua reflexão:
Saber envelhecer não é permanecer jovem, é extrair de
sua idade as partículas, as velocidades e lentidões, os fluxos que constituem a juventude desta idade. Saber amar
não é permanecer homem ou mulher, é extrair de seu
sexo as partículas, as velocidades e lentidões, os fluxos,
os n sexos que constituem a moça dessa sexualidade.

A pesquisa procurou registrar por meio da oralidade, a historicidade do cotidiano desses professores e os mecanismos que possibilitaram a sua ascensão social como profissional da educação. Esse registro
é possibilitado, segundo Thompson (1992, p. 41), porque a História
Oral:
Trata de vidas individuais e todas as vidas são interessantes. E baseia-se na fala, e não na habilidade da escrita, muita mais exigente e restritiva [...] A história é registrada em palavras faladas, por isso o uso da voz humana,
viva, pessoal, peculiar, faz o passado surgir no presente
de maneira extraordinariamente imediata. As palavras
podem ser emitidas de maneira idiossincráticas, mas por
isso mesmo, são mais expressivas. Elas insuflam vida na
história.

A História Oral pode assumir diferentes perspectivas. Optamos
pela História Oral de vida, pois permite aprender eficientemente a subjetividade do depoente, sujeito primordial da pesquisa, dando-lhe liberdade para se expressar o mais livremente possível sobre a sua trajetória
de vida nas várias dimensões. Sobre as potencialidades da História Oral
de vida como metodologia de pesquisa, Becker (1993, p. 102) afirma que
o pesquisador, ao trabalhar com história de vida:
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Cumpre etapas para garantir que ela abranja tudo o que
se quer conhecer, que nenhum fato ou acontecimento importante seja desconsiderado, que o que parece real se
ajuste a outras evidências disponíveis e que a interpretação do sujeito seja apresentada honestamente.

Por meio das histórias de vida individuais, buscamos alcançar o
coletivo, do qual os sujeitos pesquisados fizeram parte. Conforme Bosi
(1995), as memórias relembradas trazem tanto a marca da história pessoal de cada entrevistado, como também do contexto social no qual estão inseridos. Percebemos que a memória é sempre uma reconstrução,
evocando um passado visto pela perspectiva do presente e marcado pelo
social, presente a questão da memória individual e da memória coletiva.
A propósito desta questão, Fonseca (1997, p. 39) afirma que:
As narrativas orais não são apenas fontes de informações
para o esclarecimento de problemas do passado, ou um
recurso para preencher lacunas da documentação escrita, Aqui, ganham relevância as vivências e as representações individuais. As experiências dos homens, constitutivas de suas trajetórias, são rememoradas, reconstruídas
e registradas a partir do encontro de dois sujeitos: narrador e pesquisador. A História Oral de vida constitui uma
possibilidade de transmissão da experiência via narrativas.

Memória é um processo que ultrapassa uma simples lembrança,
mantendo atavicamente o vínculo entre o ser e seu contexto, entre o
que ele é e o que faz, entre a existência e a História, entre a vivência e a
atualização da vida. A memória não tem motivos, tem vínculos, tem antecedentes. O motivo da memória é o tempo. A importância da memória
é a de re-criação da vida. Com a memória se revisita um lugar, um
evento, momentos que marcaram significativamente uma história. Valemo-nos aqui das considerações de Halbwachs (1990, p. 143):
[...] não há memória coletiva que não se desenvolva num
quadro espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura:
nossas impressões se sucedem uma à outra, nada permanece em nosso espírito, e não seria possível compreender que pudéssemos recuperar o passado se ele não se
conservasse, com efeito, no material que nos cerca.

Como forma de melhor justificar a escolha e os procedimentos
adotados junto aos professores entrevistados, destacamos que inicialmente consistiu em um grupo de 12 professores, para os quais descrevemos a pesquisa e os respectivos objetivos. Vale mencionar que se tratava de negros e idosos (homens e mulheres) e que fizeram parte do processo educativo do período analisado – 1970 a 1988.
No decurso de 2011, obtivemos resposta positiva para a entrevista de 8 (oito) professores, que não somente efetivaram o aceite de participação, como demonstraram muita alegria em colaborar. Assim, deste
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primeiro grupo iniciamos o encontro e o processo de entrevistas, com 3
(três) professores, dentre os quais um solicitou interrupção dos trabalhos, alegando “muitos compromissos.” Mesmo com muita insistência, o
entrevistado manteve resistência em participar, de forma que decidimos
não insistir no pedido, apesar de considerá-lo bastante importante para
a pesquisa, por ser um professor muito reconhecido no meio social da
educação e muito articulado nas questões raciais em Macapá.
Tempos depois, diante de um encontro casual, sempre gentil o referido sujeito perguntou pela pesquisa e seu andamento, obtendo como
resposta que estava bem encaminhada e que a pesquisa ficara com uma
lacuna diante da ausência de sua fabulosa história de vida. A resposta
advinda da pessoa revelava que a pesquisa “abriu em seu coração velhas lembranças de discriminação que ainda lhe eram doloridas, e que
muita emoção mexe com a razão.” (grifos nossos). Com esta resposta tão
pontual, emergiu a necessidade de deixar bem claro aos demais entrevistados que aceitaram participar do trabalho, que seriam abordados
sobre situações de discriminação racial e os efeitos negativos os do racismo em suas vidas, principalmente em sua vida profissional.
Ressalte-se que após esta negativa, os outros dois entrevistados
também não permitiram a veiculação do material, mesmo com a conclusão total dos trabalhos de transcrição. Tal fato ocorreu na hora do retorno aos entrevistados, com a entrevista em forma de texto, para que
eles pudessem ler o que falaram e retirar o que não achavam conveniente publicar. Surpreendentemente, eles não autorizaram mais a propagação de sua verbalização, ressaltando que um deles achou pouco relevante o que gravara, e o outro afirmou que citara nomes de pessoas que
atualmente estavam fazendo parte de sua vida como bons amigos, mesmo que no passado tais pessoas citadas tivessem manifestado abertamente atitudes de preconceito racial. As vicissitudes ora apontadas coincidem com a percepção de Thomson, Frisch e Hamilton (2006, p. 60),
no sentido de que:
Métodos como esses impõem dilemas éticos que constituem verdadeiros desafios para os historiadores orais. As
entrevistas que exploram os meios empregados por uma
pessoa, para se recordar de seu passado, podem ser gratificantes para o entrevistador, mas também podem ser
perturbadoras ou até prejudiciais para o entrevistado, ao
contrário do terapeuta, os historiadores orais podem não
estar por perto para juntar os pedaços da memória que
foi desmantelada e que já não é mais segura. Mesmo
quando feita com grande cautela e sensibilidade, e partem da regra fundamental de que o bem-estar do entrevistado sempre prevalece sobre os interesses da pesquisa.

Diante dos primeiros percalços com o método empregado, ocorreu
uma conversa bem informal com os entrevistados antecipadamente,
como um ensaio antes de efetivar a “ligação do gravador.” Desta feita,
foram ouvidos com calma, e os sentimentos difíceis de narrar eram anotados em um caderno de campo, para posteriormente não abordar; a
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ideia era obter a narrativa de suas experiências vividas e jamais causar
qualquer sofrimento ou constrangimento, ao fazer discorrem suas vidas
e memórias.
Assim, a frequência à casa dos entrevistados assumiu uma feição
de “visita,” regada a cafezinhos, sucos e muita conversa sobre a pesquisa, cujo resultado foi um sentimento semelhante ao de “pescadores de
igarapé” em uma canoa, remando bem devagar em busca dessas histórias, dessas vivências. Em prosseguimento, convém relembrar que dentre o rol inicial de 12, quatro desistiram logo no começo e três na sequência, permanecendo cinco, com a adição posterior de um sexto participante, indicado por um dos professores entrevistados. Vale destacar
que a colaboração deste novo integrante do grupo foi muito especial, até
porque no primeiro encontro durante a gravação da entrevista, ele posou para fotos. Com muito entusiasmo discorreu acerca de sua infância, sua vivência de professor e, no final de todo o processo já com gravador desligado, informou que viajaria naquele dia e não sabia quando
voltava. Faria exames cardiológicos em outro Estado e agora tinha “um
pouco de sua história gravada para a posteridade.” O interessante é que
este professor estava com 79 anos, sendo o mais velho dos colaboradores.
Quatro professores, dentre os seis que integraram plenamente
esta pesquisa, além de narrarem suas trajetórias de vida, abriram seus
álbuns de fotos, permitindo os visualizar crianças, jovens sorridentes e
felizes na escola e na formatura. Ademais, vale registrar que a estas fotos dos álbuns, somaram-se outras tiradas durante o processo de entrevista e que, com a devida autorização dos envolvidos para uso público,
ilustraram a Tese de Doutorado que originou este texto, permitindo que
tais imagens constituíssem a memória visual de suas vidas. Para exemplificar o envolvimento de tais sujeitos com o tema da pesquisa segue o
depoimento de um deles:
É uma honra participar do trabalho, mas gostaria que meu nome
fosse citado. Não quero participar de uma pesquisa onde eu sou A, B,
ou uma demanda. [Quero ver] minha história, minha vida, meu nome e
minha imagem! [...] Tenho poucas fotos de décadas atrás. Eram caras
demais! E assim, tudo o que tenho de 20, 30 anos atrás está na minha
lembrança, os momentos belos de minha vida. E, hoje fotografo tudo.
Amo fotos! (Prof. Francisco Lino da Silva).
Durante a entrevista semiestruturada, entre julho 2013 e janeiro
de 2014, o roteiro de perguntas serviu apenas como “guia,” para facilitar o diálogo. As perguntas foram elaboradas tendo como base cinco eixos importantes para análise: infância, vida familiar, vida escolar, escolha da profissão e aspectos de sua velhice. O procedimento consistiu em
memorizar os eixos de perguntas para que não fosse necessário consultar nenhum material escrito no momento da escuta e gravação da entrevista. A intenção era que a conversa fosse tranquila e o entrevistado
narrasse espontaneamente suas memórias, que tão logo registradas textualmente eram levadas ao entrevistado, em conjunto com a gravação,
para que pudesse aferir o grau de fidedignidade do material por ele for-
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necido. Quanto aos resultados, foram analisados à luz dos referenciais
teóricos adotados no presente estudo.
3. Achados da pesquisa
Racismo não se analisa apenas por suas intenções explícitas, racismo pode e deve ser analisado também por suas consequências. Na
perspectiva de Munanga (2005, p. 18), “o preconceito é produto das culturas humanas, que, em algumas sociedades, transformou-se como
arma ideológica, para legitimar e justificar a dominação de uns sobre os
outros.” A discriminação racial é uma constante na vida de pessoas negras, e a vivência de práticas discriminatórias na infância deixam marcas para a vida toda. A criança negra sempre sofreu “direta e cotidianamente, maus-tratos, agressões e injustiças, que afetam a sua infância”
(CAVALLEIRO, 2003, p. 98) e o racismo escolar, além de causar impacto, dificilmente é esquecido por quem é vítima desse violento ato, principalmente no ambiente da Escola, que é um lugar onde ocorre intensa
socialização das pessoas; as experiências vividas nesse ambiente marcam profundamente as crianças, sejam positivas ou negativas; o racismo nesse momento da vida é profundamente sentido e permanece muitos anos, conclui a autora.
Os entrevistados relataram situações dramáticas vivenciadas nas
escolas em que estudaram quando crianças e jovens ou quando atuaram como docentes. Destacamos na fala da Profa. Eurídice Silva Silveira
a forma ultrajante com que teve seus cabelos cortados pela diretora da
primeira escola em que estudou, apenas por usá-los soltos, referendando a forma negativa de construção de identidade racial dessa criança.
Vale salientar que tal fato permaneceu dolorosamente em sua memória,
mesmo passado 65 anos do ocorrido:
Estudar na escola, ir para a escola foi uma emoção muito
grande. Lembro até hoje, todas as meninas querendo ir
de lacinho na cabeça, de uniforme engomado, porque as
saias eram todas pregueadas. A mamãe tinha um cuidado louco com a presença da gente. Eu tinha horror de
amarrar meu cabelo, cabelão de negra né? E sempre que
podia, eu soltava. Mas a minha mãe tinha um cuidado e
comprava peças de fita branca porque não podia usar na
escola outra cor pra fazer os pitozinhos que hoje chamamos de Maria Chiquinha de lacinho. Só que quando eu
chegava próximo da escola eu tirava porque eu não suportava nada na minha cabeça. A diretora Graziela dizia:
‘eu vou cortar esse cabelo. A tua mãe não cuida, vou cuidar eu!’ E, um dia, ela me mandou subir. Mandou a servente me levar para a diretoria e cortou meu cabelo todinho. E, hoje, eu digo: - ‘vai fazer isso em uma escola.’ Ela
cortou o meu cabelo e quando eu cheguei em casa, muito
desconfiada, chorando... no que a minha mãe me olhou,
se espantou: - ‘quem fez isso no teu cabelo?’ Eu disse: - ‘a
professora Graziela.’ Ela atravessou, porque era só atravessar a Praça Veiga Cabral para chegar no Barão do Rio
Branco. Minha mãe ficou uma fera quando viu meu cabe-
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lo cortado. Chegando lá, minha mãe perguntou a diretora
porque que ela tinha cortado meu cabelo, ela respondeu:
‘porque tu não cuidas do cabelo da tua filha.’ E a minha
mãe disse: ‘isso não é verdade!’ Minha mãe foi encontrar
a diretora com os rolinhos de fita, nas mãos, para mostrar a ela. A diretora, então, disse: - ‘então procure saber
com a sua filha o porquê!’ Minha mãe foi olhar dentro da
minha pastinha e quando ela olhou, estava cheia de fita.
O que me custou isso? Perdi meus cabelos cacheados, de
negra. Um cabelão que eu tinha. Eu peguei uma surra da
minha mãe e isso ficou marcado. Hoje eu sinto este episódio como uma grande discriminação com meu cabelão
de negra. Esta diretora era a professora Graziela Reis de
Souza e hoje temos uma escola com o seu nome, uma homenagem dos macapaenses. E depois que eu me tornei
professora, todos os cursos que eu participava, principalmente, sobre os cuidados que tínhamos que ter com as
crianças com relação à religião, etnia, pobreza, riqueza,
eu citava este acontecido comigo, porque marcou a minha vida. (Profa. Eurídice Silveira).

Entretanto, esta lembrança negativa por qual passou essa mulher
negra foi motivo para que ela viesse a construir uma positividade em
sua vida profissional. Isto, para que este tipo de situação não ocorresse
em nenhuma instituição escolar que trabalhou, tanto que, no diálogo
comentou que várias vezes contou essa história para seus interlocutores em palestras que proferiu, ao retratar os processos discriminatórios
que ocorrem nas escolas. É importante ressaltar que a Profa. Eurídice
Silveira, conforme seu relato, é originária de uma família muito unida e
amorosa; seus pais viveram juntos por mais de cinquenta anos e em
sua casa não permitiam vinculação de representações negativas acerca
do negro. Podemos dizer que é uma mulher com uma imagem muito positiva de sua negritude, que se afasta bastante dos estereótipos inferiorizantes sobre os negros na sociedade. A respeito dessa postura, fez as
seguintes afirmações:
Em casa era falado bastante sobre a questão da nossa
cor sabia? Porque nós tínhamos um irmãozinho que morreu com sete anos, e ele era pretinho, bem negro mesmo,
e então o outro que era mais claro chamava de brincadeira: ‘é neguinho’ e ele apelidava o irmão e a minha mãe dizia assim: ‘vocês são filhos do mesmo pai, educados pela
mesma mãe e pai, então não tem disso não’, aqui ninguém vai chamar de neguinho pro outro. Porque o meu
pai era um negro mais claro, mas tinha o cabelo bem
afro, e minha mãe era cabocla do cabelo liso, mas era
bem mais negra que meu pai, então a gente vivia assim
no meio, mas era uma coisa assim superficial, e a minha
mãe corrigia logo na hora. (Profa. Eurídice Silveira).

A maneira como a família da entrevistada tratava a questão racial
no ambiente familiar, foi determinante na construção de sua identidade
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racial, no fortalecimento de sua postura diante de situações preconceituosas existentes na sociedade, concordando que “se a pessoa acumula
na sua memória as referências positivas de seu povo, é natural que venha à tona o sentimento de pertencimento como reforço à sua identidade racial.” (ANDRADE, 2005, p. 116). No caso específico da Profa. Eurídice, mesmo com essa firmação, a memória permaneceu forte e angustiante, demonstrando o quão violento foi o ato praticado pela diretora,
pelo despreparo dos profissionais da educação à época em lidar com a
presença do negro na sala de aula. (CAVALLEIRO, 2003). Portanto, não
ocorre uma resolução dos conflitos raciais construídos na infância, isto
é, a discriminação racial é um fato que segundo essa autora permanece
no cotidiano escolar com a introjeção dos valores racistas.
Outra situação conflituosa foi vivenciada pela Profa. Luíza Víctor
dos Santos, que se manifestou de forma diferente, voltada para um distanciamento das colegas de sala de aula, pelo fato de serem brancas.
Mesmo afirmando que essa situação não a incomodava, demonstra que
havia certa rejeição pelo fato de ser negra, que era de certa forma, compensada por ser aluna exemplar:
A questão racial a gente sempre tem, sempre a pessoa de
cor sente muito racismo, de colegas e desde muito jovem
a gente sofre muito racismo, mas isso não me abateu
muito eu sou mais de correr atrás do que eu quero e não
me deixo abater por essas situações, mas sempre tem
principalmente por parte das mocinhas mais branquinhas, agora quanto a professores não, eu sempre me destaquei em sala de aula e gostava de me destacar, eu não
era muito estudiosa, mas eu era muito inteligente, quando eu estudava no Colégio Amapaense a gente fazia provas em junho e em dezembro eram as provas semestrais
e não se fazia avaliação de dois em dois meses, e quando
chegava à época das provas, os meus colegas diziam ‘vamos estudar, Luíza’. Aí a gente se reunia na casa das colegas e eu dormia logo e eles estudavam, estudavam, e
quando chegava no final eu tirava as médias melhores e
eles reclamavam, nessa parte de coleguismo a minha vida
foi muito boa, a vida de estudante. (Profa. Luíza Víctor
dos Santos).

O Prof. Sebastião Tavares de Araújo destacou em sua fala que o
preconceito racial não ficava restrito ao ambiente escolar; segundo o entrevistado, a discriminação propagada na sociedade amapaense durante
sua juventude era tamanha, que se estendia à questão política. Relata a
história do remanejamento da população negra de Macapá como um
marco de forte evidência de racismo para com a população negra; todo
negro amapaense era tratado como quilombola, numa referência pejorativa dessa origem, independentemente de ser verdadeira. Segundo o
professor, o Governador Janary Gentil Nunes remanejou toda a população negra que morava no centro da cidade para dois bairros distantes,
que passaram a ser conhecidos como bairros de negros: a Favela e o Laguinho. Atualmente, o bairro da Favela é conhecido como Bairro Santa
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Rita e o do Laguinho permanece com o mesmo nome. Ainda hoje, ambos são reconhecidos como bairros de negros, conforme análise presente em publicação de Maciel (2001). Tal concepção fica reforçada na seguinte transcrição:
Tudo isso é muito ruim. Inclusive, o próprio capitão Janary Gentil Nunes, que dava a vida por esse território,
quando chegaram os primeiros chefes na Praça Barão do
Rio Branco, ele retirou os negros que lá moravam e os
trouxe para os bairros hoje conhecidos como laguinho e
favela, no Santa Rita. Ele achava que os negros deveriam
morar aqui para as bandas do laguinho. Leonel Nascimento, Belarmino Paraense de Barros, que também eram
negros e a serviço do branco, ajudaram na retirada dos
negros do centro da cidade. Como o Curiaú era quilombo,
todo negro era do Curiaú. (Prof. Sebastião Tavares de
Araújo).

O Prof. Sebastião Araújo referendou que construiu uma família de
negros e nunca ocultou a questão racial em sua residência, para que
seus filhos crescessem “sabendo se defender.” Porque, de uma forma ou
de outra, a pessoa negra, sempre no meio social passará pelo grave problema da discriminação racial, haja vista que:
A dimensão racial, em casa, não tem vez, porque somos
todos negros. Mas na rua a situação é diferente. Em simples ocasiões, às vezes, somos tratados com indiferença.
Se você vai a um comércio, por exemplo, e depois de você
chegar, alguém bem-vestido, de pele clara, geralmente os
donos dos estabelecimentos comerciais deixam de dar
atenção para você, que é negro e passam a atender a outra pessoa. O nome disso é discriminação. (Prof. Sebastião Araújo).

Com isso, percebemos que o preconceito racial sofrido pelos negros amapaenses nas escolas, e fora delas, é um retrato do racismo da
própria sociedade. Os negros sofreram e ainda sofrem todas as manifestações raciais, como no restante do Brasil.
3.1 Relatos sobre racismo na profissão docente
Na vida profissional, o Prof. Sebastião Araújo declarou que em
muitos momentos nas escolas em que trabalhou foi tratado de forma
discriminatória, enfatizando o racismo mesmo ocupando um cargo público em que se relacionava diretamente com o saber formal e estava
habilitado para a função. Era recorrente o tratamento discriminatório a
ele dispensado por alguns colegas, pais de aluno e outras pessoas que
se sentiam superiores e, segundo o entrevistado, não abrandou com o
passar do tempo; ao contrário, ele aborda em sua narrativa vários aspectos sentidos e observados:
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Fui discriminado na escola, pela minha cor, pela gordura
e por minha condição financeira. Isso se dava porque a
maioria dos professores estava em trânsito. Havia, portanto, essa discriminação com o professor local, pois os
de fora achavam que eram superiores a nós. Logo no início não foi tão difícil lidar com essa questão, mas quando
a discriminação se propagou, as dificuldades aumentaram. Alguns momentos foram muito difíceis. Entretanto,
tenho em mente meu ritmo de vida. Recordo-me de um
padrinho, que também era negro, e dizia assim: - ‘no meu
gogó ninguém vem, só gravata e paletó’. Ele queria dizer
que se você estudar, se for um senhor, ninguém vem no
teu gogó, ou seja, ninguém te pisa. Até hoje você vê que
quem é negro, mas tem um poder aquisitivo, é doutor.
Exemplo disso é o Pelé. Agora sim ele é formado, mas antes ele não era. Hoje ele faz o quê? Ele é um doutor. Todo
o mundo faz a biografia dele. Todo o mundo faz filme com
ele etc. [...] sinto que a discriminação racial é muito forte
e às vezes não é praticada pelos alunos e sim por pais de
alunos que olham o professor negro com um olhar meio
diferente e acabam perguntando: - ‘mas é esse que é o
teu professor?’ Não sei se é voluntária ou involuntariamente, mas acontece muito. Na época do plantão pedagógico o aluno é convidado a levar os pais para fazer o relato do comportamento, do envolvimento, do rendimento
dele. Nessa ocasião percebemos muito esse tipo de comportamento da família do aluno. (Prof. Sebastião Tavares
de Araújo).

Um caso apresentado no relato da Profa. Eurídice Silva Silveira
quando ela se tornou supervisora escolar chamou muito nossa atenção
pelo fato de retratar uma violência física de uma professora contra uma
criança negra da segunda série primária no final dos anos 1980:
Um dia eu estava dia dirigindo uma reunião na Secretaria de Educação para os técnicos, eu já era supervisora,
isso na década de 80, então encontrei com uma supervisora do Pequeno Príncipe, que é até hoje uma escola de
Ensino Fundamental. E a sala da segunda série era bem
ao lado da sala da supervisão do Pequeno Príncipe, e minha colega supervisora me chamou e disse: -‘Eurídice tu
precisas dar mais um pouco de atenção para a turma de
segundo ano que é quase ao lado da nossa sala lá da
nossa escola’ e eu disse: - ‘o quê que é que está acontecendo, Clésia?’ e ela responde: - ‘Eurídice, tem uma professora que maltrata muito uma aluna negra’ e eu disse:
- ‘não me diz, eu já sei quem é, é uma aluna que mora no
quilombo e ela – ‘pois presta atenção minha amiga que
você vai ver’. Eu só entrava no turno da tarde a parti das
três horas para ficar até as seis, e nesse dia eu resolvi fazer a entrada das crianças, a Esmeralda me ligou dizendo
que não poderia fazer a entrada e perguntou se dava para
eu fazer a entrada das crianças, disse que dava sim, e
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não falei nada a ela. Eu fui fiz a entrada coloquei as crianças, as professoras com as suas turmas na sala, andei
de sala em sala dando boa tarde, e voltei para minha sala
agoniada, deixei passar um tempo que era o tempo que o
professor entrava e agasalhava todas as crianças em suas
carteiras, e fui para a sala da criança e quando eu cheguei na sala dela realmente elas estava socando a menininha na cadeira, só conseguir disser: - ‘meu Deus!’ e
quase tive um troço, e olha a minha grande falha, eu falhei e até hoje eu tenho arrependimento de não ter feito
nada na hora do flagra. Eu só falei: - ‘oi professora boa
tarde!’ ela tomou um susto comigo! Então eu dei meia
volta e não fiz nada. Fui para a supervisão e chorei, e deixei passar. A Esmeralda chegou e eu participei a ela o
acontecido, mandamos chamá-la a sala da supervisão eu
disse para ela – Esta professora é esposa de um professor
muito famoso e na época ele trabalhava no colégio amapaense, famoso no colégio amapaense e na cidade São
brancos. Contei a Esmeralda o que estava acontecendo e
que a supervisora do Pequeno Príncipe tinha me contado,
então como diretora da escola mandou chamá-la e eu
disse: - ‘Professora hoje a senhora me decepcionou. Porque eu tinha ela como uma excelente professora, porque
era uma menina que conseguia fazer os alunos passar,
todos lendo, escrevendo, fazendo as redações direitinho, e
era uma professora que vivia assim buscando sempre
aperfeiçoamento, e eu gostava muito dela, então eu contei
que tinha recebido uma queixa dela e fui confirmar, só
que o meu espanto foi tamanho de tanta confiança que
eu tinha nela, que eu não tive coragem de falar nada, e
eu perguntei: ‘porque que tu fizestes isso com aquela criança? E ela: ‘porque ela é uma menina que vem fedendo
de urina.’ A menina tinha um problema de urina solta, e
ela fazia xixi na calcinha e eu pedia sempre a mãe dela e
a orientadora também para que ela mandasse sempre
uma reserva de calcinha para ela, só que a pobreza era
muita, ela era muito pobre mas queria que a filha estudasse. Eu fui conversei com ela e ela discutiu muito comigo insistindo que ela estava apenas mandando a criança sentar porque a aluna só queria estar de pé, e eu disse: ‘não tu estavas socando essa criança na carteira dela,
e isso você faz quase que diariamente’. Conclusão da história é que o marido dela preparou um abaixo-assinado e
foi levar justamente no Pequeno Príncipe, mandar para
que as professoras assinassem contra a minha pessoa.
[...] Eu vejo o racismo como uma grande maldade, porque
nós somos gente meu Deus! Sabe a cor da minha pele
não fui eu que determinei, eu tenho um Deus e foi ele
que me fez assim, e eu acho que as pessoas têm que me
respeitar, não só eu, mas todas as pessoas negras, somos
humanos! Agora tem os desumanos com essa maldade
formada no coração, de pessoas mais claras – brancas,
isso tem com certeza. (Profa. Eurídice Silva Silveira).
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Como pudemos perceber pela história apresentada, a rejeição da
professora pela criança negra evidencia que as práticas raciais discriminatórias nas relações interpessoais entre adultos e crianças estão presentes na Escola, de forma contínua. Assim, Cavalleiro (2003, p. 10)
confirma que tal instituição “[...] representa um espaço que não pertence, de fato, à criança negra, pois não há sequer um indício de sua inclusão, exceto a sua presença física.” Desta mesma forma, para Gomes
(1995, p. 30), em muitos aspectos a Escola:
[...] pode ser considerada como um dos principais agentes
desse processo. Todavia, se a escola não realiza um trabalho crítico e comprometido com os diversos segmentos
raciais presentes no seu interior; se ela mesma não se
preocupa e se interessa em realizar essa discussão continuará atuando como uma instituição que reforça e reproduz o racismo presente na sociedade.

Em relação à Profa. Eurídice Silva Silveira, frente à situação relatada, podemos inferir que sua postura, embora a princípio pareça ser de
passividade e aceitação do fato como natural, logo após tomar consciência da gravidade do ato praticado na escola pela professora, contra a
criança, atuou com militância: denunciou o fato, enfrentou as resistências e conseguiu defender a aluna de forma altiva e veemente, afastando
a professora do convívio com todas as crianças dessa escola. Percebemos com isso que a Profa. Eurídice contribuiu significativamente ao fortalecimento da discussão racial na Escola, caracterizando uma importante contribuição para o pertencimento das crianças negras, fazendo
com que elas se sentissem protegidas no espaço escolar. Dessa maneira, a Escola como integrante da sociedade:
[...] não está neutra em relação a estes problemas [questões racial e de classe]. Antes, os educadores (embora
nem sempre o reconheçam) são portadores de valores
culturais e ideológicos por meio dos quais desenvolvem a
sua prática social e pedagógica. Nesse sentido, a grande
ênfase que se dá à discussão da classe social, enquanto
causa única para os problemas da escola confirma cada
vez mais o quanto esta não está atenta para a diversidade
cultural daqueles que a frequentam, reproduzindo valores racistas e sexistas. (GOMES, 1995, p. 33).

Essa convivência é um tanto quanto difícil para a população negra. Afinal, o cotidiano de muitos negros no Brasil é permeado com atitudes discriminatórias, pela maioria da população branca, que pratica
atos cruéis. Tal gama de atos discriminatórios acontece de forma extremamente sutil, no sentido de continuar preservando a legitimidade subjetiva da herança escravocrata.
Cortella (2003) defende que a convivência social ocorre, mas há
sempre a suposição de submissão dos negros. À semelhança do autor,
entendemos que existe um certo costume de imaginar os negros em
funções subalternas e se é subalterno não disputa espaço. Entretanto,
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a luta dos movimentos negros em desconstruir todo esse processo histórico institucionalizado e de certa forma cristalizado, colocou em evidência um grave problema: a exclusão dos direitos da cidadania de um
grupo social. Essa situação é percebida na narrativa da Profa. Luíza
Víctor dos Santos quando jovem, ao apresentar-se em uma nova escola
para atuar como professora e depois ficou sabendo que a diretora pensava que ela seria servente:
[...] Nos idos dos de 1968, eu fui levar minha carta de
apresentação em uma determinada escola para iniciar o
trabalho como professora, era preciso a carta de apresentação. E nessa escola, depois alguém me contou que a diretora tinha falado assim: ‘Ontem se apresentou uma
professora nova na escola e eu até pensei que ela fosse
uma servente.’ Eu soube isso, mas foi só essa frase e nem
por isso eu me deixei abater, porque a gente sabe que a
questão racial é muito forte em toda parte que você chega, mas eu fiz um bom trabalho, não faltava, não chegava
atrasada e depois ela se tornou minha grande amiga. Mas
eu notava muito o racismo, a gente nota muito até na
sala de aula quando você vai dar aula pela sua cor o aluno pensa que você não tem a mesma capacidade que o
outro tem, a gente sente muito principalmente da parte
feminina, as pessoas medem muito a pessoa pela aparência. Eu trabalhei em uma companhia de cosméticos, e eu
cheguei até o cargo de líder de área, e eu tinha uma equipe muito grande, isso era fora do meu horário de trabalho, vender cosméticos, e a gente fazia esse trabalho colocando as pessoas e tinha algumas pessoas que não cresciam na companhia só pra não querer ser como se diz:
‘menor de que um preto’ com essa companhia eu viajei
muito conheci muito esse Brasil afora. Quando esta empresa completou 10 anos fez um lançamento, que quem
apresentasse mais supervisoras na companhia ganhava
um carro, e eu apresentei 56 supervisoras, eu ganhei
esse carro, mas, mesmo assim, quando eu fui fazer o trabalho até lá na sede da empresa, fora daqui de Macapá,
eu sentia o impacto da minha cor, as pessoas medem
muito as pessoas de cor, porque lá nessa companhia nós
andávamos todas de terno, paletó, bem-vestido, mas,
mesmo assim, a gente sente, mas a gente não deve se
abater. Agora eu fico muito feliz quando eu vejo um negro
bem de vida, em todas as profissões um negro de sucesso, quando um negro lá no esporte sendo o primeiro, pois
pelo menos mostra que o negro tem valor, tem força de
vontade. (Profa. Luíza Víctor dos Santos).

O comentário da professora a respeito de sua satisfação quando
vê uma pessoa negra bem-sucedida demonstra que essa não é uma circunstância natural, comum. Mesmo sendo negra e alcançado um bom
nível financeiro, proporcionado pela docência que exerceu, sua narrativa traduz a condição vivenciada pela maioria dos negros brasileiros: a
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ocupação de posições socioeconômicas inferiores que sempre ocuparam
na estrutura social do Brasil.
Destacamos que ser negro é precisar impor-se para obter respeito. Tal afirmação encontra ressonância na verbalização da Profa. Celestina da Silva Ramos, que cujo depoimento revela o grau de imposição
ela sempre efetivou em seu local de trabalho:
A gente percebia que tinha alguns colegas de trabalho,
que eram um pouco racistas. Comigo nem tanto. Não sei
se era pela minha maneira de ser, como eu tratava os colegas e como eles me tratavam. Eu sempre tive respeito
por eles e eles por mim, até porque eu era um tipo de
pessoa que não se calava diante de ofensas, procurava
sempre me impor. Respeito para ser respeitada. Então,
comigo nunca teve esse problema, nem com aluno. (Profa. Celestina Ramos).

Ressaltamos a aparência carismática da professora. Ao mesmo
tempo em que impõe respeito pela sua altura, visto ser uma mulher
com quase 1,80 de altura, destaca-se sua voz, que é grave e suave ao
mesmo tempo, isto é, aparentemente não precisava fazer muito esforço
para se fazer respeitar em qualquer ambiente. É uma mulher muito
amorosa no tratamento com as pessoas, ao dirigir sua fala sempre utiliza termos como “mana,” “meu coração,” “querida.” Conversar com esta
professora é como escutar histórias infantis de uma boa “contadora de
histórias!”
Além disso, foi uma professora que trabalhou especificamente
com Educação Especial, com crianças que apresentavam dificuldades
na aprendizagem e alfabetizou pessoas com os mais variados problemas, como deficientes auditivos, visuais, limitações cognitivas e que se
tornaram funcionários públicos, mesmo com suas limitações. Segundo
a professora, alguns desses alunos, hoje com mais de quarenta anos de
idade, ainda a visitam frequentemente, em sua residência, localizada
numa área bela e distante da cidade: o quilombo do Curiaú. Esta professora é quilombola e se diz orgulhosa dessa condição.
A professora destaca, ainda, que nesse momento de sua vida,
quando já se encontra há mais de vinte anos aposentada, faz parte de
uma família que é responsável tradicionalmente por uma festividade do
quilombo – a Festa de São Tomé – e que prepara anualmente nesta festa, um almoço para todas as crianças que participam deste grandioso
evento. Assim, comenta:
Inclusive, agora nós somos responsáveis pela festa de São
Tomé e, para mim, é uma maneira de me divertir e retomar essa festa que já tinham passado muitos anos que o
pessoal não fazia. Então, achei melhor nós assumirmos a
responsabilidade de fazê-la. Divirto-me muito. Meus filhos me ajudam. Temos bastante trabalho, mas nada se
compara ao prazer que temos em comprar boi - no mínimo dois bois para dar comida para o pessoal – garantir o
batuque, comprar e fazer as bebidas para servir [...] Tudo
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é gratuito: a gengibirra, a cerveja, o refrigerante. Eu gosto
dessas festas folclóricas que passou para festas culturais,
eu gosto demais. Acostumei-me a morar aqui, no quilombo. Gosto demais desse lugar. Por sinal, tenho uma casa
em Macapá que estou vendendo, fica no bairro Novo Horizonte. Quero mesmo é ficar aqui, perto dos meus filhos.
(Profa. Celestina Ramos).

Essa professora, como pudemos acompanhar em seu relato, é
uma pessoa feliz, realizada e possuidora de uma forte identidade negra.
Para sua vida, a docência representou uma conquista de poder econômico e um reforço de sua negritude.
(IN)CONCLUSÕES
Nas participações em mesa redonda, conferências, mini-cursos
sobre a temática do racismo no Brasil, percebemos o pouco conhecimento histórico sobre a questão racial no Brasil e como ela vem sendo
tratada nos currículos acadêmicos. Os questionamentos levantados,
principalmente por parte dos estudantes do Curso de História, remetem
sempre a um repetido discurso de uma sociedade igualitária, respaldando tais questionamentos no senso comum do “direito de todos e para todos.” Aqui cabe uma pergunta: os direitos civis de todos os cidadãos
brasileiros sem distinção de cor, sexo, origem ou condição social são
respeitados? O que permanece, e o que mudou, na história do negro no
Brasil?
Percebemos que nesta passagem de século, tanto se tem falado de
democracia, de igualdade, educação e saúde para todos, políticas de
resgate de cidadania. Enfim, são tantos discursos, muitos projetos e, no
entanto, a marca da exclusão da população negra brasileira ainda perdura, sob vários aspectos.
Uma pergunta ainda paira na cabeça de muitos brasileiros: o que
é ser negro no Brasil, hoje? Infelizmente ser negro neste País é, de certa
forma, carregar a imagem da marca indelével da desigualdade que foi
construída sob a égide de princípios ideológicos ao longo da História do
Brasil. A grande problemática está na forma como foi estabelecida a
imagem do negro: raça inferior, lascivo, ruim, sem inteligência... São
tantas elaborações bem determinadas historicamente que se tornam fixas, num sentido cultural. Como observa Gilmar Sander (1994 apud
STEPAN, 1994, p. 77): “nós não vemos o mundo; somos instruídos pelas representações do mundo sobre nós, para concebê-lo de um modo
culturalmente aceitável”.
As diferenças organizam-se a partir da forma de olhar o outro
dentro do limite estabelecido como certo, óbvio, positivo. O argumento é
traçado na perspectiva ideológica, perpassando pela tríade: raça, cor,
classe. Assim, é socialmente reproduzido e sempre atualizado. Pessoas
negras e mestiças são vistas, percebidas, categorizadas como inferiores,
destinadas à exclusão e segregação na estrutura social. A partir do momento em que a sociedade civil legitima tais diferenças e representações, o discurso adquire teor de verdade, os modelos são introjetados e
a imagem do negro oprimido perpetua-se, sob uma ótica conservadora e
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desigual, respaldando convicções escravocratas arraigadas. (MACIEL,
2001).
O papel dos intelectuais na educação é de criar bases para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais igualitária. Entretanto,
o que muitas vezes encontramos nas escolas é o repetido discurso de
uma estrutura social hierarquizada, classista e, em muitas vezes racista. Diante desta análise, podemos afirmar que o pensamento racista formulado desde o início do século XX, faz-se presente na realidade escolar. Nesse sentido, Gomes (1995, p. 30) afirma que:
[...] a escola pode ser considerada como um dos principais agentes nesse processo. Todavia, se a escola não realiza um trabalho crítico e comprometido com os diversos
segmentos raciais presentes no seu interior, se ela mesma não se preocupa e se interessa em realizar essa discussão, continuará atuando como uma instituição que
reforça e reproduz o racismo presente na sociedade.

O combate ao racismo exige do conjunto da sociedade uma vigência ética do ambiente racista que envolve este cotidiano e também compreender o que seria o racismo. Cunha Júnior (1996, p. 149) aponta
que as posturas racistas:
[...] são formas de dominação criminosas, violentas, tal
como o escravismo, baseado nas diferenças étnicas. Os
racismos são criadores de estruturas simbólicas e de
ações responsáveis pela exclusão dos direitos da cidadania de um grupo racial. O racismo brasileiro não tem a
mesma cara e nem a mesma sistemática nos diferentes
estados, nas diferentes cidades do mesmo estado, nos diferentes bairros de uma mesma cidade e nas diferentes
classes sociais e uma mesma localidade. Esse aspecto camaleão do racismo dificulta a identificação e compreensão dos mecanismos de ação. Os racismos criam suas
próprias culturas, são culturas de negação e do extermínio dos racisados. O sistema de dominação naturaliza essas culturas.

Assim, diante do fato que o racismo continua em vigor no nosso
País, várias propostas estão sendo trabalhadas ao longo de muitos
anos, como a implantação de políticas públicas ou políticas afirmativas,
para que ocorra um desmonte do processo ideológico do racismo no
Brasil. Logo, perceber o que é o racismo exige um maior esforço acadêmico, por parte dos professores e suas ações, em sala de aula.
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INTRODUÇÃO
Este texto aborda a educação no extinto Território Federal do
Amapá (TFA), entre 1943 e 1958, buscando compreender a situação sociocultural da população amapaense, bem como o processo de ruptura
entre o antigo e o moderno, no qual a educação assume papel primordial no discurso oficial, sendo utilizada como propaganda política e fator
essencial à modernização e à formação de um “novo homem” - agora “civilizado.” Porém, a investigação sobre a expansão do Ensino Primário no
Amapá demonstrou a existência de um significativo número de escolas
rurais, em oposição a tão propalada modernização urbana amapaense.
Podemos afirmar que fracassou a política educacional no TFA,
atualmente Estado do Amapá, em razão de se basear na “transplantação” do projeto educacional do Distrito Federal (DF), sendo oportuno
lembrar que, no período em tela, o DF era a cidade do Rio de Janeiro.
Apesar de os agentes públicos criarem inúmeras escolas no meio rural,
estas não foram efetivadas a partir de um processo mais sistêmico, isto
é, considerando a realidade do “caboclo” amazônida. Para avançar nessa compreensão convém retomar as bases legais à implantação dos territórios federais, que apenas foram estabelecidas no final dos anos de
1930. Mais precisamente, trata-se da Constituição de 1937, ao estabelecer que:
Art. 4º - O território federal compreende os territórios dos
Estados e os diretamente administrados pela União, podendo acrescer com novos territórios que a ele venham a
incorporar-se por aquisição, conforme as regras do direito
internacional. [...] Art. 6º - A União poderá criar, no interesse da defesa nacional, com partes desmembradas dos
Estados, territórios federais, cuja administração será regulada em lei especial. (BRASIL, 1937).
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Em 1943 o presidente Getúlio Vargas criou o Território Federal do
Amapá, por desmembramento de terras do Pará. Desta maneira, os municípios de Almerim, em companhia de os municípios de Mazagão, Macapá e Amapá passaram a integrar “a formação jurídica, econômica, política, administrativa e social, organizada por gestões institucionais do
Governo Federal na defesa do espaço amazônico.” (PORTO, 2007, p. 21).
Santos (2006, p. 18), por seu turno, ressalta que antes da federalização
do Amapá, por “[...] necessidade de melhor estruturar a Nação para enfrentar as adversidades decorrentes da situação de beligerância” [...], “o
Governo Federal implementou a militarização de zonas fronteiriças e
implantou companhias e pelotões,” dentre as quais estava o Pelotão Independente de Fronteiras, instalado no Amapá em 1940, e comandado
pelo Tenente Janary Gentil Nunes, primeiro Interventor no então Território Federal do Amapá (1943-1956). Os eventos não ocorrem de forma
isolada, daí acreditarmos em consórcio com Santos (2012), que os acontecimentos anteriores à criação do TFA formaram uma espécie de cadeia
de eventos, que se superpõem e se combinam, mas o que resulta é diferente da soma das partes constitutivas.
O marco da discussão sobre como se configurou o Amapá é o Decreto-Lei n. 5.812, de 13 de setembro de 1943, que criou os Territórios
Federais do Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu (BRASIL,
1943a). A discussão sobre território implica debater espaço geográfico, o
qual se constitui num conjunto indissociável de sistemas de objetos e
de ações. (SANTOS, 2012). O autor concebe espaço geográfico como um
híbrido, ou seja, não há separação entre natureza (sistemas de objetos)
e cultura (sistemas de ações); qualquer sistema ou estrutura devem ser
analisados a partir do caráter misto de sua formação. Assim, é difícil
distinguirmos objetivamente as obras naturais das humanas.
A indissociabilidade justifica-se porque os objetos correspondem a
tudo o que existe na superfície da Terra, a toda herança da história natural e a todo produto da ação humana que se objetivou. A ação é concebida como um fato humano, que depende do objetivo e da finalidade
com a qual é praticada, de onde decorre que “as configurações territoriais são o conjunto dos sistemas naturais, herdados por uma determinada sociedade, e dos sistemas de engenharia” [...] “Sua atualidade, isto é,
sua significação real, advém das ações realizadas sobre elas.” (SANTOS,
2012, p. 248).
É pertinente a análise das intenções do Governo brasileiro criação
dos referidos territórios federais. Entendemos tal evento como produto
de um feixe de vetores, num processo que imprime ao meio preexistente
uma nova função. (SANTOS, 2012). O estudo sobre a organização espacial do TFA considera que “o tempo breve é a mais caprichosa, a mais
enganosa das durações.” (BRAUDEL, 1999, p. 11). Por isso, iluminamos
os fenômenos ocorridos no recorte histórico deste trabalho - o período
de 1943 a 1958 – sem, contudo, acreditarmos que somente nele a realidade social e histórica do Amapá esteja cristalizada.
Nos primeiros anos da implantação do TFA, de acordo com o Quadro da Divisão Territorial Administrativa e Judiciária do Território, para

Interfaces da Educação |51
o quinquênio 1949 a 1953 (JORNAL AMAPÁ, 1952), havia os seguintes
municípios:2 Macapá (Vilas de Bailique, Porto Grande e Ferreira Gomes); Amapá (Vilas de Aporema e Calçoene); Mazagão (Vilas de Bôca do
Jari e de Mazagão Velho) e Oiapoque (Vilas de Clevelândia do Norte e
Vila Velha).
As alterações efetivadas no desenho geopolítico amapaense são
uma construção histórica entre espaço e sociedade. Isto implica na possibilidade de uma história do espaço, calcada em alguns elementos do
passado histórico do Amapá, no pressuposto de que:
[...] o conceito de espaço reúne o mental e o cultural, o
social e o histórico. [Isto possibilita reconstituir] um processo complexo: descoberta (de espaços novos, desconhecidos, continentes ou o cosmo) – produção (da organização espacial própria a cada sociedade) – criação (de
obras: a paisagem, a cidade como monumentalidade e o
décor). (LEFEBVRE, 2006, p. 6).

A aplicação do Decreto-Lei n. 5.812/43 não fez com que desaparecesse o espaço existente antes da implantação do Território Federal, à
medida que o “espaço não desaparece, no curso do crescimento e do desenvolvimento [...] A implicação espaços sociais é uma lei.” (LEFEBVRE
2006, p. 76). Quanto a Mílton Santos (2012) os conceitos de evento, território e espaço fundamentam a criação do TFA como um evento político.
No momento da federalização do Amapá experimentávamos o governo autoritário de Getúlio Vargas. A ditadura estadonovista apoiou-se
“nas Forças Armadas, na polícia do próprio Vargas e na desorganização,
desmoralização e enfraquecimento da oposição.” (SKIDMORE, 2010, p.
64).
A propósito desta questão, em discurso proferido no dia 27 de janeiro de 1944, Vargas asseverou que, no Brasil existiam áreas “bastante
industrializadas e de acentuada densidade demográfica, enquanto outras permanecem escassamente povoadas, com indústrias rudimentares
ou mesmo sem qualquer indústria.”
No Amapá, como região escassamente povoada adotou-se algumas estratégias econômicas como a exportação do manganês; a implantação de rodovias; ferrovia e porto (infraestrutura para instalação de indústria). De acordo com Porto (2007), tais medidas constituíram o período de gênese, expansão produtiva e organização espacial; e, para ele, o
federalismo brasileiro foi assimétrico, marcado pelas desigualdades regionais no processo de industrialização, o que corroboramos na afirmação
a seguir:
[...] o século XX conhece as tendências à afirmação de
uma vocação industrial, que já se vinha revelando. Primeiro a indústria se difunde em estreita relação com o ta2Hoje o Amapá possui dezesseis municípios: Macapá; Santana; Mazagão; Porto Grande; Ferreira Gomes; Tartarugalzinho; Pedra Branca do Amapari; Serra do Navio; Cutias do Araguari; Itaubal; Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Pracuúba; Amapá; Calçoene;
e Oiapoque. (RODRIGUES, 2013).
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manho das populações concentradas [...] A questão dos
transportes interiores seria um obstáculo à circulação
das mercadorias e a estrutura agrária muito desigual iria
constituir um empecilho ao desenvolvimento industrial
de certas áreas. Desse modo, nas regiões onde é implantado um sistema de ferrovias e, depois, de estradas de rodagem, as indústrias ligadas ao consumo tendem a florescer, sobretudo onde a vida agrícola não é um obstáculo à distribuição da riqueza, e paralelamente a população
urbana crescia de maneira mais rápida. (SANTOS; SILVEIRA, 2012, p. 251).

Encontramos dois documentos, dos anos de 1940, que mencionavam a política de povoamento e sua relação com a criação dos territórios federais. O primeiro é um Relatório de Governo, o qual reforçava “a
tentativa de recuperação de zonas abandonadas do Brasil posta em
ação por Vossa Excelência com a criação dos novos Territórios Federais.” (NUNES, 1944). Já no segundo, artigo intitulado O sentido da criação do Território, verificamos que:
[...] na maior parte de nosso território, grandes espaços
vazios esburacam a vida nacional. Temos menos de 6 habitantes por quilômetro quadrado. O compatrício que encontramos na rua vive, muitas vezes, há inúmeras léguas
de nós, isolado de nossa comunidade. Da descontinuidade demográfica que nos desarticula decorre a linha quebrada de nossa civilização ou de nossa semicivilização[...] (BENEVIDES, 1947).

No II Censo de 1948, divulgado em 1949, observamos que, no
Amapá, havia 21.191 habitantes (JORNAL AMAPÁ, 1949), o total de habitantes do interior era de 11.218, sinalizando que a maior concentração demográfica, nos anos de 1940, ocorria no interior. Confrontando
os dados apresentados pelo Governo do TFA com os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificamos para o Território
30.747 habitantes sendo que 16.234 residiam em Macapá; significa que
53% da população amapaense concentravam-se na capital, o que aponta crescimento demográfico em Macapá, sobretudo na observação das
taxas relativas da capital que são superiores às do Território como um
todo. Dessa forma, identificamos que a variação do crescimento em Macapá foi de 27% e a do Território de 22%; além do crescimento anual
que foi de 3%, na capital, e de 2% em todo o Amapá. (BRASIL/IBGE,
1955).
Em relação à região Norte e ao Brasil, o total de habitantes era
41.236.315. A taxa de crescimento do Norte, de 2,29%, foi inferior à do
Brasil (2,39%), nos anos de 1940 e, no Amapá, o crescimento também
ficou abaixo da média nacional, de apenas 1,83% ao ano. Portanto, a
média populacional, no TFA, não fora superior à da Região e nem à na cional. Na região Norte, o menor incremento demográfico fora do Ama-
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pá, com 1,83%, e o maior crescimento ocorreu no então Território Federal de Rondônia, cuja taxa foi de 10,20%. (BRASIL/IBGE, 1955).
Nos anos de 1950, a população no TFA era de 37.477 habitantes,
com uma variação absoluta de 31.043, relativa em 83%, e com 8% de
taxa de crescimento anual. Por conseguinte, o incremento demográfico
do TFA foi superior ao de 1940. Em Macapá, o total de habitantes era
de 20.594, com a variação absoluta de 19.129, a relativa em 93%, e 9%
de taxa anual de incremento populacional. A variação relativa de crescimento demográfico da capital, de 93%, foi superior à de todo o Amapá
que ficou em 83%. (BRASIL/IBGE, 1955).
Comparamos o incremento no TFA com a tendência de crescimento em nível nacional, e verificamos que o total de habitantes no Brasil
era 51.944.397 nos anos de 1950. Para 1960 o incremento absoluto
fora de 10.708.082, o relativo de 26% e a taxa anual de 24%. Amparados nestes números, afirmamos que o crescimento demográfico tratavase de fenômeno nacional. Em relação às outras regiões brasileiras, no
período de 1950 para 1960, verificamos que a taxa média de crescimento demográfico brasileiro fora de 2,99% e da região Norte de 3,34%.
(BRASIL/IBGE, 2012). Portanto, inferimos que o maior crescimento populacional da época foi da região Centro-Oeste; o que pode ser justificado, dentre outros aspectos, pela construção da cidade de Brasília, mas
que não é objeto deste estudo.
De 1950 a 1960, a taxa média de crescimento populacional no
TFA foi de 6,14%, superando a da região Norte, que ficara em 3,34%,
mas que permaneceu inferior à do Território de Rondônia que foi de
6,39%. (BRASIL/IBGE, 1955). Assim, o maior incremento demográfico
ocorreu nos territórios federais, sinalizando êxito na política de povoamento de Vargas. A questão demográfica no Amapá fora retratada em
Relatório de Governo, porém sem qualquer menção ao crescimento nos
demais territórios federais e no Brasil como um todo:
Macapá é o núcleo nervoso da demografia no Território;
área de fixação de zona de trânsito; ao mesmo tempo fim
e fator de movimento da população regional. No recenseamento de 1950, surgiu como a cidade brasileira que acusou o mais alto índice de incremento populacional
(89,7%), no decênio do Censo. E continua a crescer. De
43ª projeta-se, agora, como a terceira cidade em número
de habitantes, na região amazônica. Seus ímpetos de
crescimento, mensurados pelos critérios comuns, são assimétricos e perturbadores [...] (PAUXY NUNES, 1958).

As transformações sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas no Amapá, após a federalização, fazem parte da combinação dialética de eventos. Desta forma, o espaço amapaense foi e continua a ser
construído na complexa interdependência dos seus sistemas naturais
animados pelas ações humanas.
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1. A política no Território Federal do Amapá: novas falas, velhas
práticas
O “janarismo” é um fenômeno político ocorrido no TFA marcado
pelo divórcio entre o discurso e a prática, em que as realizações eram
efêmeras e paliativas. Tal fenômeno possibilitou analogia entre “janarismo” e “coronelismo,” partindo da figura dos “coronéis” no contexto político amapaense:
Janary cooptou com o coronelismo interno e tornou seus partidários os coronéis Arlindo Eduardo Corrêa e Júlio Benício Pontes, os
mais expressivos representantes que restavam na região desse modelo ultrapassado de autoridade e reduzia substancialmente as influências em terras amapaenses do extremo-sul (região do Jari), do
cel. José Júlio de Andrade e Silva [...] (SANTOS, 2006, p. 31).

Estudos sobre o “coronelismo” apontam que a gênese desse fenômeno encontra-se no período colonial, no qual se desenvolveu uma agricultura de exportação à metrópole, favorecendo que fosse “[...] o latifúndio monocultor e escravocrata, a essa época, o verdadeiro centro de poder da Colônia: poder econômico, social e político.” (LEAL, 1975, p. 68).
Por outro lado, Queiroz (1976) aborda o coronelismo como mandonismo
local, afirmando que o mesmo tem suas raízes no Império e sua florescência na Primeira República.
O coronelismo sobrevivera à República, uma vez que a extensão
do direito de voto aos alfabetizados, estabelecida na Constituição Brasileira de 1891, apenas aumentou o número de eleitores rurais, sendo o
modo como se apresentou, durante a Primeira República, o mandonismo local. (QUEIROZ, 1976). Cremos que “o coronel, antes de ser um líder político, é um líder econômico, não necessariamente, como se diz
sempre, o fazendeiro que manda nos seus agregados.” (FAORO, 2008, p.
700).
É pertinente a analogia do “coronelismo” com as práticas políticas
de Janary Nunes. Uma vez que a influência política de Janary Nunes,
no Amapá, parecia ser significativa a ponto de eleger o próprio irmão,
Coaracy Gentil Nunes, para o cargo de deputado federal pelo Território,
nos anos de 1940. O que traz à discussão a tendência governista que
marca o processo eleitoral no Brasil, que se vincula ao falseamento da
representação e à corrupção eleitoral. (LEAL, 1975, p. 241). Para o autor o artificialismo da representação apresenta uma face política e outra
econômica, que são interdependentes. Neste caso, o risco que se corre é
privilegiar a face política em detrimento dos aspectos “econômicos e sociais, mais profundos, que eram e ainda são os maiores responsáveis
pelo governismo e, portanto, pelo falseamento intrínseco da nossa representação.”
No caso do Amapá, o “coronelismo” apresenta sua face positiva
pelo atraso econômico e cultural da população, que favoreceu a utilização de práticas políticas com a finalidade de destacar a liderança local.
A figura do coronel como um líder não se estabeleceu de forma abrupta.
Reforçamos que se trata de um processo que demandou tempo para se
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consolidar e, portanto, demandará muito mais para ser superado. Concordamos que “a dominação pessoal transforma aquele que a sofre
numa criatura domesticada: proteção e benevolência lhe são concedidas
em troca de fidelidade e serviços reflexos.” (FAORO, 2008, p. 715).
No Brasil, havia vários graus de coronéis e variava sempre de região para região, com predomínio da chamada “dominação indireta.”
(QUEIROZ, 1976). Já no TFA o mando de Janary Nunes era quase único, representando um protetor para o homem das regiões ribeirinhas. O
que indicia o mandonismo local, por parte da família “Nunes.”
Há possibilidade de o denominado “janarismo” ter sofrido influência do “varguismo.” E afirmamos que Janary Nunes agiu de acordo com
as diretrizes emanadas do Governo Federal. Para compreender o contexto político amapaense é preciso situá-lo no “Estado Novo,” que se estendeu de 1937 a 1945, que ocorreu numa complexa base social e política; e pode ser entendido como um desdobramento político da Revolução de 1930, que levou Vargas à chefia do Governo Provisório. O “novo”
Estado em formação distinguia-se parcialmente das velhas oligarquias.
Para Fausto (2008), houve uma troca da elite no poder e não uma ruptura efetiva, a diferença estava no sentido dessas trocas que vieram do
centro para a periferia, inversamente ao que ocorria no sistema oligárquico. É fundamental considerarmos que a tomada do poder por Vargas
resultara ainda de influências do contexto político mundial, favorecendo
a assunção da corrente autoritária de Estado e do fascismo. (HOBSBAWM, 1998).
De acordo com Fausto (2008), Vargas promoveu o capitalismo nacional com o suporte do Estado e das Forças Armadas. O fortalecimento
do Estado Nacional considerou o recrudescimento do Fascismo (Integralismo) e do Comunismo no Brasil (Partido Comunista Brasileiro). A
aproximação de Vargas com a burguesia industrial vinculou-se à tentativa de formação de um Estado corporativo, à medida que, num regime
político autoritário, a tendência era buscar dissolver os conflitos. O discurso político no “varguismo” era de ruptura com as práticas políticas
oligárquicas, baseadas no poder político de grandes proprietários rurais.
Contudo, a forma como o Estado Novo fora implantado, acompanhado
do caráter autoritário, personalista e centralizador que Vargas imprimiu
a seu governo, configuraram-se como uma contradição política.
O termo progresso fora utilizado como sinônimo de melhoramento, que visava romper com um passado de atraso social e econômico. O
contraponto era o futuro, que se constituía num constante vir-a-ser, o
que verificamos no artigo Há um sentido profundo de brasilidade na
obra que aqui se realiza:
[...] o homem dessa jungle bravia não é um apático e menos ainda um desinteressado pelo destino de sua terra,
Luta, pelo contrário, contra vicissitudes inúmeras e, batido pela desventura da enfermidade e do desconfôrto, reage com bravura extraindo de suas fôrças periclitantes lições heróicas de amôr e devotamento à causa da grandeza de nossa Pátria [...]. Omnimodo em sua atividade, o
Governador Janary Nunes atinge altitudes que poucos
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homens públicos no Brasil lograram conquistar. É um dínamo, possante e novo, a abrir largas esperanças ao progresso desta região. As realizações que o seu gênio construtivo está proporcionando ao Amapá é uma lição que ficará perene na história dos desbravadores do Brasil [...]
(KUBITSCHECK, 1947).

Acreditamos haver traços aproximando as estratégias políticas
utilizadas na vigência do “janarismo” e do “varguismo.” Neste contexto,
entendemos que a figura política de Vargas, na qualidade de mito que:
[...] desloca o plano da história para o da natureza, decreta a abolição da ‘complexidade dos atos humanos’, reveste-os da ‘simplicidade das essências’ e, como num toque de mágica, reorganiza um mundo isento de contradições.” (PARANHOS, 2007, p. 30).

Vargas fora considerado como “[...] meio-homem, meio-deus, estaria, afinal, cumprindo a ‘missão’ de promover o encontro da nação com
o seu grande destino.” (PARANHOS, 2007, p. 33-34). O discurso oficial,
no TFA, intencionava despolitizar a fala, mas acabou por denunciar seu
caráter político, consubstanciado na própria natureza da ação. Isso significa dizer que há uma causa política por trás de toda fala despolitizada. Todo mito, esteja ele ou não a serviço do poder instituído, tem o caráter politizador. A forma como a propaganda política era veiculada no
Amapá correspondia à concepção de Bobbio (2010), visto que evocava a
Nação para criar e manter um comportamento de fidelidade dos cidadãos em relação ao Estado. Neste sentido, segundo Paranhos (2007), tal
concepção se harmonizava com o regime político nacional, reforçando a
ideia de a Nação ter funcionado como ideologia de Estado.
Outra característica do Estado Novo era o destaque ao chefe do
Executivo na propaganda política, seja no âmbito nacional ou local, que
por ser um regime político autoritário precisava se legitimar. Por isto,
eram hipertrofiados os atributos do líder para aproximá-lo das massas,
o que era feito por meio da associação de sua imagem com a de um
benfeitor, um protetor das classes populares. O líder atraía as massas
para formar uma nova mentalidade que se vinculava à ideia de Pátria
brasileira, sendo preciso formar um novo homem, para uma nova sociedade:
[...] do nada que era a região, no momento em que o presidente Vargas o criou, aqui se encontra uma demonstração de vitalidade que reconforta. Há visa, trabalho, energia creadora [sic.] e, mais que isso, uma esolêndida lição
de brasilidade. A obra de Janary Nunes parece-me a mais
eloqüente prova de civismo que se escreve no Brasil. Conheço a minha pátria em toda a sua expansão. Em nenhuma, no entanto, se me deparou processo mais adiantado [...] (REIS, 1949).
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Ficava nítida, então, uma diferenciação entre novo/velho, configurando uma contraposição ou o par “antigo/moderno” que faz parte da
história do Ocidente. O “novo implica um nascimento, um começo [...]
mais do que ruptura com o passado, novo significa um esquecimento,
uma ausência de passado.” (LE GOFF, 2003, p. 7). Esse entendimento
dá sentido à estratégia política do Governo no TFA, uma vez que o antigo é exposto como algo que devia ser apagado, e o moderno era trazido
como algo altamente positivo à coletividade.
O artigo de Silva (1952) intitulado Não é fictício o progresso do
Amapá retratava a realidade interiorana e, portanto, de sua gente, destacando as medidas políticas adotadas para minorar o sofrimento do
povo amapaense:
Janary Nunes, que vive lado a lado com os seus governados, sem preceitos e nem protocolos de granfinismo. Todos que conhecem o Amapá sabem o que era esse pedaço
do Brasil [...] Quando cheguei a Macapá, em 1947, encontrei uma cidade tipo de vila, sem aspecto de cidade.
[...] já existiam escolas, Postos médicos com remédios,
com enfermeiros, com médicos, professores, enfim estava
o Amapá se construindo no mais forte alicerce Educação
e Saúde.

A centralização política esteve na base da criação dos Territórios
Federais, portanto, não poderia ser de outra maneira a atitude política
de Janary Gentil Nunes, à medida que este era um interventor. Para
Capelato (1998 p. 264), a evidência do governante expressava o poder
do culto da personalidade sobre os interesses da sociedade em geral. A
figura do líder foi fundamental consolidação do projeto político de modernização.
A sociedade amapaense fora estimulada a participar, acompanhada de seu líder, da construção de um novo Amapá e de um novo Brasil.
Nos próprios termos do autor, ”[...] o mérito das transformações produzidas [...] era imputado ao líder, ao gênio, condutor das massas. Os textos apologéticos afirmavam que o condutor buscava a unidade das massas por ele organizadas, eliminando as divisões”.
A ideia de renascimento evocava o orgulho do povo amapaense
em viver numa terra que, na propaganda política, era considerada paradigma de modernização. É o que se verifica no teor do artigo Macapá
moderna, modelo setentrional de capacidade brasileira de organização:
[...] uma capital moderna, já arriscada na medida da
grandeza que a espera de futuro. O engenheiro, o arquiteto, o higienista, o educador, o catequista, o empreendedor de ousadas iniciativas acompanharam o administrador que se revelou estadista. E surgiu Macapá moderna,
modelo setentrional de capacidade brasileira de organização. (DEL PICCHIA, 1952).

No caso do Amapá, identificamos que o governador Janary Nunes
utilizou-se das velhas práticas oligárquicas, na contramão do discurso
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modernizador, uma vez que a estrutura e a cultura política tradicional
figuram entre as influências negativas ao referido processo. A essas influências acrescentamos o cenário nacional do Estado Novo (varguismo)
e as características da liderança modernizadora ou personalismo
No artigo O passado e o presente o governo do TFA parecia disseminar o espírito de brasilidade, entendida como “o carreamento da completa civilização,” conforme matéria do Jornal Amapá (1953):
[...] o nosso Território representa, na atualidade, uma das
regiões brasileiras, mais distantes dos litorais cosmopolitas, onde viceja, profundamente enraizado, o espírito sadio e construtivo de brasilidade [...] que é o carreamento
da completa civilização a circular em todas as veias latejantes de uma imensa planicie outr’ora mostrando-se desoladamente solitária e doentia como a agua estagnada.

No discurso político, o antigo fora identificado com doença e água
estagnada, enquanto o novo com civilidade e modernização. A estratégia
política utilizada por Janary Nunes foi peça chave no campo das representações do poder, ele utilizou a política de massas que se aproximava
daquela que fora desenvolvida por Vargas, por meio da imprensa oficial,
para manipular a opinião pública. (CAPELATO, 1998).
No então TFA, o Governo evidenciava a vinculação entre educação
e ordem política. Tal afirmação justifica-se no apelo ao civismo como a
principal tônica da propaganda política, à medida que se afirmava que o
Brasil “[...] estava destinado à conquista das mais puras glórias, mas a
glorificação da Pátria somente seria alcançada através do aprimoramento de seu povo e da valorização de sua capacidade de trabalho.” (HORTA, 2012, p. 146).
A educação assumiu, nacionalmente, papel relevante à implantação do projeto político de Getúlio Vargas. No caso do Amapá, parece
não ter sido muito diferente considerando que se tratava de um Território Federal e, por conseguinte, era governado por um interventor.
2. As propostas de organização da educação pública
A evocação do espírito patriótico aos jovens amapaenses objetivava combater a infiltração de ideias comunistas nas escolas, integrando
a política educacional no Estado Novo. Para isso, Vargas desenvolveu
“uma campanha tenaz e vigorosa em prol do levantamento do nível
mental e das reservas de patriotismo do povo brasileiro.” (HORTA, 2012,
p. 148).
Acreditamos que “durante toda a Era Vargas (1930-1945) a educação exerceu um papel fundamental nos projetos do governo de integração política e de construção do Estado Nacional.” (SOUZA, 2008, p.
147). Segundo a autora, para que a educação viesse a atender ao governo autoritário de Vargas foi criado o Ministério da Educação e da Saúde
Pública, em 1931, como órgão centralizador das políticas na área educacional. É essa identidade nacional que se intencionava forjar por meio
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da Escola e que fora amplamente divulgada na imprensa amapaense, de
acordo com a matéria A educação no Território:
[...] termos encontrado ‘na alma da generosa gente amapaense, em todas as ocasiões e até hoje sem receber sequer uma única demonstração de hostilidade ou descontentamento, a viva esperança de ver sua terra melhorada,
excepcional boa vontade em auxiliar as iniciativas do Govêrno, [... ]trabalhando onde fosse chamado, quer recebendo, em seus lares, os recém-chegados, emfim revelando por mil formas, nítida compreensão dos rumos novos
que se abriam para o Amapá’, e a situação educacional
seria muito outra e estaria aquem do que é e do que alcançou. (JORNAL AMAPÁ, 1947).

Após a federalização, sistematicamente, o governo do TFA evidenciou o atraso cultural da população, sobretudo pela inexistência de escolas em quantidade e qualidade. Conforme o artigo Educação assinado
por Janary Nunes (1947):
[...] diante do quadro geral de abandono que enchia toda
a paisagem territorial, teríamos infalivelmente de defrontar com o atrazo da Educação. Praticamente, nem mesmo
ensino havia. Qualquer transformação duradoura na vida
de um povo só se obterá eficientemente preparando as
gerações novas. Elas terão de ser utilizadas pelas elites
como se fossem tropas encouraçadas incumbidas de
abrir brechas nos hábitos e superstições da gente velha
[…]

A matéria intitulada O ensino no Território foi evidenciada uma expansão no ensino:
[...] constitui mais um desvanecimento, mais um motivo
de orgulho para o Território, a sua destacada projeção no
importante e fundamental setor do ensino público, base
do seu futuro, das suas conquistas no amanhã da vida.
[...] É notório o nosso grande avanço dentro da instrução
pública, confortando-nos, desta década do progresso
amapaense, sentir e constatar a sua maior expansão, a
sua maior eficiência, a sua maior amplitude. Nenhum
povo será venturoso sem possuir instrução, alicerce indesmontável onde assenta a sempre desejada felicidade
[...] (JORNAL AMAPÁ, 1953).

Havia ruptura entre o discurso oficial e a realidade social do Amapá, à época, em especial pela forma “romântica” que o Governo assumia
para descrever a situação cultural e econômica da Região. Com base na
política de massas de Vargas, utilizada no TFA, afirmamos que a educação foi utilizada como propaganda política para disseminar a ideologia
de Estado.
Analisamos dados oficiais, ou não, que nos permitem fazer uma
caracterização mais próxima da realidade educacional da população
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amapaense, entre 1940 e 1950, para confrontá-los ao discurso político
das autoridades constituídas. Com isso, buscamos respostas a algumas
questões relevantes à discussão, como: que tipo de escola foi implantado no Amapá? Onde se localizavam? Havia discrepância entre matrícula, aprovação e conclusão de curso? Havia professores suficientes para
atuarem nas escolas implantadas no referido período? Os professores
contratados eram habilitados ao exercício do magistério?
Na matéria Panorama da educação no Amapá: visão retrospectiva
(JORNAL AMAPÁ, 1948), verificamos que ao ser criado o TFA havia sete
escolas. De 1944 a 1946, esse número subiu para 35, ou seja, houve
um aumento de 250% de unidades escolares. Para 1948, verificamos o
registro de 56 escolas, o que significa que de 1946 para 1948 o incremento foi de 63%, mas que fora inferior ao do biênio anterior (19441946). O incremento de 250% ocorrera no lapso de dois anos e corresponde a 28 unidades escolares, porém mesmo com as elevadas taxas de
crescimento, questionamos o significado das mesmas em relação às necessidades educativas da população amapaense.
De acordo com o IBGE (BRASIL, 1950), a taxa nacional de analfabetismo nos anos de 1940 era de 57%, e a de escolarização apenas de
31%, entre crianças de 7 a 14 anos. Entretanto, o discurso político das
autoridades constituídas no Amapá apontava a redução do índice de
analfabetismo, já no início dos anos de 1950; conforme dados apresentados na matéria A educação no Amapá, na qual se afirmava que:
[...] o êxito obtido de trabalho espiritual e material da Divisão de Educação junto à coletividade amapaense, encontra-se publicado no resultado do Censo Demográfico
de 1950, onde se poderá ver que, aquela época, 87,22%
da população de 10 anos e mais sabiam ler e escrever,
restando apenas 12,78% dessa mesma população na coluna de analfabetos [...] (JORNAL AMAPÁ, 1948).

Os anos de 1950 e 1960 caracterizaram-se “por uma queda da
taxa de analfabetismo mais acentuada do que nas décadas anteriores e
nas subsequentes.” (FERRARO, 2009, p. 92). Para o autor, dentre os fatores que influenciaram o fenômeno estava a incalculável distorção provocada pela alteração da pergunta feita no Censo de 1950 que era “Sabe
ler e escrever,” e que em 1960, passou a ser “Sabe ler.” Outro fator foi a
regulamentação, em 1945, do Fundo Nacional do Ensino Primário
(FNEP), destinado a apoiar os Estados na difusão desse nível escolar.
Das sete escolas existentes em todo o Amapá, apenas duas se localizavam na capital (JORNAL AMAPÁ, 1948). De acordo com o IBGE
(BRASIL, 1949), entre 1944 e 1949, o total de escolas em Macapá subiu
de 15 para 64, sendo que essa expansão do ensino na capital fora maior
no nível primário; no período de 1944 a 1949, em todo o TFA, o total era
de 26 escolas e subiu para 134, e destas 130 de Ensino Primário. Isto
sinalizava a implantação de uma política de alfabetização, cujo discurso
político destacava a Escola como fator de mudança e de progresso, para
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forjar novas atitudes e mentalidades, o que pode ter contribuído à consolidação da estrutura de poder vigente.
A política nacional de fixação do homem no campo foi promovida
por meio da educação rural. Tal situação redundou no fortalecimento
da concepção nacionalista, de forma que se construísse “uma identidade nacional brasileira, a alfabetização de amplas camadas da população
e a atenção para o ensino rural são propostas instrumentalmente voltadas à defesa do nacionalismo.” (WERLE, 2010, p. 27).
A dicotomia entre urbano e rural tem raízes históricas anteriores
a 1940, e se traduzia, sobretudo, “na representação de que o espaço rural e o urbano eram duas realidades rivais.” (WERLE, 2010, p. 28). A visão que se tinha do campo, à época, era de um lugar marcado pelo atraso e dependência social, no qual as pessoas eram privadas de seus direitos.
No texto A educação no Amapá (JORNAL AMAPÁ, 1948) analisamos a qualificação dos professores, cujo total era de 101, e dos quais 46
não cursaram o Ensino Normal. Os dados sinalizam a contradição entre
o discurso político modernizador e a realidade das escolas no Amapá. O
significativo percentual de professores leigos estava em direção oposta
ao que dispunha a Lei Orgânica do Ensino Primário, Capítulo IV, Art.
34:
[...] o magistério primário só pode ser exercido por brasileiros, maiores de dezoito anos, em boas condições de
saúde física e mental, e que hajam recebido preparação
conveniente, em cursos apropriados, ou prestado exame
de habilitação, na forma da lei. (BRASIL, 1946a).

Ressaltamos que a falta de habilitação para o magistério primário
se tratava de um macrofenômeno, para o qual contribuiu a inexistência
de escolas normais, em número suficiente, em todas as regiões do Brasil. Tal noção é assim corroborada:
[...] apesar da legislação nacional e das normatizações estaduais, não houve na época a necessária alteração do
quadro de profissionalização dos professores primários
no país. Denota-se diversidade na oferta de escolas normais (públicas e particulares), concentração de grande
número de escolas em alguns estados e escassez na maioria. Mas, principalmente, observa-se disparidade na formação [...] (VEIGA, 2007, p. 286).

Enquanto as autoridades constituídas no Amapá falavam em
“surto educacional,” a realidade demonstrava que nas salas de aula havia professores despreparados. Esse panorama fornece indícios de que a
expansão do ensino prendeu-se muito mais na ampliação do número de
escolas do que na qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
No texto A linguagem expressiva dos números (JORNAL AMAPÁ,
1949) fora divulgado o quantitativo de professores, para o período de
1944 a 1948. Em 1944, o número inicial era de dez professores e ao final totalizavam 34, o que representou um incremento de 240%. O regis-
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tro diferenciado para o primeiro ano de criação do Território Federal
pode reforçar a ideia que o Governo no Amapá pretendia evidenciar
suas iniciativas políticas na área da educação. Em 1945, esse número
de professores contratados subira para 62, ou seja, houve um crescimento anual de 82% na contratação de docentes. Para 1946, verificamos um total de 73 professores, com 18% de incremento.
No ano de 1948, o quantitativo docente subiu para 120, contabilizando incremento anual de 32%. Amparados nesses dados, é possível
dizer que, de 1944 a 1948, houve aumento na contratação de professores no TFA. Nesse período, de acordo com o IBGE (BRASIL, 1949), 63%
dos professores de Macapá atuavam no meio rural e somente 38% em
área urbana. O mesmo fenômeno ocorria no Território como um todo, à
medida que 64% de professores exerciam suas funções em áreas rurais,
e 36% no meio urbano. Isso sinalizava a predominância de escolas rurais. O total geral de professores no TFA, no ano de 1948, era de 25,
mas esse número subira para 50 em 1950. Já em Macapá, o quantitativo de docente crescera de dezesseis para 26, nos respectivos anos, o
que sinalizava uma tendência de crescimento que encontra sentido no
aumento de unidades escolares, em 1940.
No ano de 1940, constatamos que 72% dos regentes no TFA e
69% em Macapá, não possuíam o Curso Normal (BRASIL/IBGE, 1950).
Em 1950, estes percentuais alteraram-se, à medida que 64% dos professores, em todo o Amapá, e 73%, em Macapá, não possuíam o Curso
Normal. Assim, nos anos de 1940 e 1950, a maioria dos professores no
TFA não estava habilitada para o exercício do magistério primário.
Analisamos ainda a evolução das matrículas e verificamos que,
segundo o Governo do TFA, houve significativo crescimento, corroborado na afirmação que:
[...] a população escolar que foi encontrada, após a instalação do Território, acusava um total de 390 alunos, em
1943, teve no decorrer de 1944, 1945, 1946, 1947, um
aumento de mais de quinhentos por cento. No ano passado os gráficos acusaram o total de 3.146 escolares, [...].
Em 1948, até o fim do 1º semestre esse já atingiu a
3.750. (JORNAL AMAPÁ, 1948).

Com a expansão do ensino, o governo no Amapá dava sinais
quanto ao entendimento que era preciso construir escolas para atender
ao projeto que se estabelecia nacionalmente. Em relação aos grupos escolares, acreditamos que integravam o ideal político republicano de reforma social e de difusão da educação popular no Brasil, do século XIX.
O poder da educação fora mitificado, pelo fato de depositarem na Escola, ao mesmo tempo, a consolidação do novo regime e a regeneração da
Nação. (ARAÚJO, 2006).
Para a consolidação do projeto republicano os grupos escolares
tornaram-se simbólicos. A repeito da questão Souza (1998) afirma que
era necessário dar-lhes evidência e solenizá-los. Evocamos a função socioeducativa desses estabelecimentos de ensino, para buscar possíveis
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aproximações com o tipo de escolas implantadas, no então TFA, porque
acreditamos que os grupos escolares integravam o conjunto de práticas
oligárquicas dos primeiros interventores.
Em meados do século XX, os governantes no Amapá construíram,
nas sedes municipais, prédios escolares que figuravam à feição de palacetes, sobretudo, se comparados às demais edificações existentes, à
época, no entorno. Isso representa que os espaços escolares foram planejados e construídos com a intenção política de funcionarem como
“verdadeiros templos do saber.” (SOUZA, 1998).
O uso do espaço, no TFA, acabou por revelar o que não fora dito
no discurso político das autoridades constituídas: a hierarquia, o conflito. A análise documental revelou-nos que, nos anos de 1940, os grupos
escolares e o ginásio foram criados em áreas urbanas, já os demais tipos de escolas em distritos ou localidades. Esse fenômeno apontava que
os chamados “templos de saber” destinavam-se às elites urbanas.
De acordo com o Governo no TFA, foram construídos e ampliados
inúmeros prédios escolares em 1950. O que verificamos a partir do
elenco de 26 estabelecimentos de ensino, dos quais 21 eram escolas rurais, uma industrial, dois grupos escolares, uma de formação pedagógica e uma escola doméstica. (JORNAL AMAPÁ, 1952). Portanto, 81% das
escolas construídas ou reformadas, eram rurais. Isso sugere uma política de educação rural e, que era uma diretriz educacional para o Brasil,
e não para o Amapá em particular.
Nos anos de 1940, o Departamento de Educação no Amapá definiu as seguintes diretrizes para o Ensino Primário:
a) Estabelecer escolas rurais que ensinem apenas a 1ª e
2ª séries primárias, aproveitando para dirigi-las elementos locais já existentes. Essas escolas deverão atender a
todos os núcleos onde haja a possibilidade de obter a freqüência regular de mais de 10 crianças (1 a 14 anos). Serão do tipo unitário, isto é, com um só professor; b) Escolas rurais ensinando as 1ª, 2ª e 3ª séries primárias, quer
aproveitando para professôres os elementos atuais em
condições, quer pela nomeação de outros de fora, se possível normalistas. Estas escolas serão do tipo unitário,
para freqüência menor de 30 alunos, graduadas quando
a freqüência ultrapassar 45; c) Escolas reunidas e grupos
escolares que ministrem todo o curso primário, nas sedes
dos Municípios, nêles compreendidos o ensino prevocacional a ser aplicado nas 4ª e 5ª séries, tomando provisoriamente por guia o programa de ensino primário do Distrito Federal. Anexo deverão funcionar jardins de infância;
d) As escolas noturnas em 1944 e 1945 ministraram apenas 1ª e 2ª séries do curso primária. Deve ser envidado o
máximo esfôrço para fazê-las funcionar em todas as localidades que disponham de mais de 15 alunos. (NUNES,
1944).

Das diretrizes anteriormente enumeradas destacamos a política
de educação rural e também a predominância de ações voltadas para o
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Ensino Primário, sinalizando a preocupação em alfabetizar e fixar o homem no campo. Segundo Paiva (2003), no Estado Novo foram definidas
as diretrizes e a ideologia própria a ser difundida pela educação. Tal
ideia pode ser corroborada na afirmação de Nunes (1958, p. 141) segundo a qual:
[...] as classes seriadas do Curso Primário Fundamental,
que são em número de 4, foram procuradas por 4.034
discípulos. É o curso primário ministrado em [...] 107 escolas rurais, 5 escolas agrupadas, 9 escolas particulares
e 8 grupos escolares.

Duas grandes linhas norteavam as ações em educação, quais sejam: crescimento das redes de ensino elementar, pela necessidade de
educação das populações rurais e desenvolvimento da educação técnico-profissional nas cidades. (PAIVA, 2003). Por isso, a expansão do
Ensino Primário no Amapá, entre 1940 e 1950, parece não se configurar como uma política educacional do Governo do Território, mas, ao
contrário, ter se constituído numa estratégia política de Vargas.
A matéria Ruralismo e professorado (JORNAL AMAPÁ, 1947) trazia
uma crítica ao ensino ministrado nas escolas rurais, quando afirmava
que:
[...] na formação do professorado, reflete-se a inoperância
de um plano especial de educação rural, em vez de ser a
simples aplicação regional de uma orientação generalizada a todo o sistema educativo [...]. Realmente, a educação
rural reduz-se hoje a experiências isoladas e relativamente desprestigiadas, com limitado valor prático, em grande
parte porque não encontra atmosfera propícia, nem
dispõe de bastante pessoal, não só de execução, mas de
orientação, à altura da verdadeira revolução cultural que
incumbe às escolas rurais.

No artigo Educação rural (JORNAL AMAPÁ, 1955) as autoridades
constituídas justificavam a ampliação do quantitativo de escolas rurais
a partir da ideia que o homem do campo era esquecido. Apesar de afirmar o olvido ao rurícola, revelava a concepção sobre o homem rural, citando a necessidade de educação adequada, sem o que ele não poderia
se desenvolver, “nem se atrever a trabalhar a terra de modo proveitoso.
A ignorância em que vive o converteu [...] em indivíduo supersticioso e
cheio de abusões, com o círculo mental limitadíssimo.” O tipo de educação que se destinava às populações do interior evidenciava-se no discurso político:
[...] É essa a pedagogia de que necessitamos – não tanto
pelo valor econômico da produção, mas pela significação
moral e educativa da cultura da terra e do contato com a
natureza. Criando-se semelhante mentalidade desde a
idade escolar, regeneramos o nosso povo pelo trabalho e
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daremos à nação brasileira uma base sólida e fartura, riqueza e felicidade. Assim praticando, evocamos o velho
exemplo dos jesuitas, educadores magistrais, cuja principal preocupação consistia em fazer a união do solo com o
homem, em civilizá-lo pelo cultivo da terra e em aperfeiçoamento pela prática do trabalho. (JORNAL AMAPÁ,
1947).

Em conformidade com Saviani (2008, p. 166), a implantação de
escolas, a ampliação de matrículas e a contratação de professores eram
ações que se configuravam à maneira de “organização prática da educação, constituindo numa ampla rede de escolas abrangendo todo o território da nação e articuladas entre si segundo normas comuns e com objetivos também comuns.” Tal concepção levou-nos a analisar dados
educacionais que permitissem observar a organização do ensino no
TFA. Para tanto, verificamos que à pasta da educação fora criado o Departamento de Educação e Cultura (DEC), que funcionava subordinado
à imprensa oficial, seguindo o modelo do Distrito Federal, à época. (NUNES, 1944).
A organização da rede escolar amapaense amparava-se nas Leis
Orgânicas do Ensino, decretadas no período de 1942 a 1946. Essas leis
foram elaboradas por Gustavo Capanema Filho que fora nomeado, no
ano de 1934, por Vargas, para o Ministério da Educação e da Saúde, e
reformou toda a estrutura educacional. Os decretos surgiram numa sequência de ordem política, isto é, “o conjunto das reformas tinha uma
ordenação lógica que decorreu de uma mesma concepção geral e que se
materializou numa mesma estrutura organizacional.” (SAVIANI, 2008,
p. 269). A crítica do autor faz sentido pelo fato de terem sido criados o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, bem
como os ensinos industrial, comercial e secundário. O que revelava a
intenção de normatizar o ensino profissionalizante, com a finalidade de
que o mesmo pudesse atender ao processo nacional de industrialização.
Quanto à concepção das Leis Orgânicas do Ensino concebe-se que:
[...] o conjunto das reformas tinha caráter centralista, fortemente burocratizado; dualista, separando o ensino secundário, destinado às elites condutoras, do ensino profissional, destinado ao povo conduzido e concedendo apenas ao ramo secundário a prerrogativa de acesso a qualquer carreira de nível superior; corporativista, pois vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de ensino às profissões e ofícios requeridos pela organização social. (SAVIANI, 2008, p. 269).

O caráter centralista e dualista se fez presente no TFA, uma vez
que, nacionalmente, o Ensino Primário foi regulamentado pela Lei Orgânica de 2 de janeiro de 1946. Mas, Janary o regulamentou dois anos depois, por meio do Decreto n. 69/1948 (JORNAL AMAPÁ, 1948). Indicando que a organização do Ensino Profissional antecedeu à do Ensino Primário.
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A análise das iniciativas voltadas à educação profissional revelou
que o Ensino Doméstico também foi ofertado, no TFA, considerando
que:
[...] o Govêrno do Território sempre viu no lar bem constituído a consolidação do seu enorme futuro. [...] tem a dirigi-la a Irmã Natalina Guerini, grande espírito organizador e culto. Realização das mais necessárias à região, a
Escola Doméstica, além do internato, mantém o Curso de
Iniciação Profissional para senhoras e senhoritas, contando no momento com 46 alunas. (JORNAL AMAPÁ,
1952).

A Escola Doméstica de Macapá funcionava em regime de internato e destinava-se, sobretudo, às meninas oriundas de classes populares
do interior do TFA. Entre 1948 e 1953, a média da matrícula efetiva
para o Ensino Doméstico foi de 21,8%. Para 1950, observamos que não
havia registro, sinalizando a interrupção das atividades escolares, como
também não encontramos dados sobre conclusão de curso. A partir de
1951, observamos que a taxa de aprovação fora superior a 70% (AMAPÁ, 2013).
O Ensino Comercial, regulamentado por meio do Decreto-Lei n.
6.641 (BRASIL, 1943b), de 28 de dezembro de 1943, foi implantado apenas em Macapá. No período de 1950 a 1953, a matrícula efetiva nesse
tipo de ensino sinalizava uma tendência de crescimento no número de
alunos matriculados, iniciou com 13 alunos e elevou-se para 64; ficando a média das matrículas em 35,5%. O percentual de aprovações manteve-se superior a 80, e a média fora de 92%; entretanto, os dados sinalizam baixa média de conclusões do Curso Comercial, a qual foi de 13%.
Amparados nesses dados, dizemos que essa modalidade de ensino, na
primeira metade dos anos de 1950, formou reduzido número de técnicos, o que sinalizava a fragilidade da iniciativa de implantação do ensino técnico-profissionalizante no Território do Amapá.
O Ensino Industrial no Brasil foi reformado por meio da Lei Orgânica ou Decreto-Lei n. 4.073 (BRASIL, 1942b), de 30 de janeiro de 1942.
Em 1944, no TFA, funcionavam duas escolas industriais. A partir de
1945, a unidade que se localizava em Macapá provavelmente fechara, à
medida que não mais aparecia no quantitativo de escolas da capital. Em
1950 a matrícula efetiva foi apenas de 17 alunos, mas aumentou para
56 no ano de 1953. De 1950 a 1953, o efetivo de matrículas era de
40,75%. As aprovações atingiram 71%, e a das conclusões, registradas
somente para 1953, ficaram em 17% (AMAPÁ, 2013). Tais números sinalizam que as iniciativas educacionais voltadas ao referido tipo de ensino parecem não haver obtido êxito.
Para o Ensino Secundário foi criado o Ginásio de Macapá (GM) e o
Colégio Amapaense, indicando a intenção de adequar esse nível de ensino às Reformas Capanema. Isso porque, de acordo com a Lei Orgânica
do Ensino Secundário, Capítulo III, Art. 5º, para este nível de ensino:
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[...] haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário, o ginásio e o colégio; § 1º Ginásio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a ministrar o
curso de primeiro ciclo; § 2º Colégio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a dar, alem do
curso próprio do ginásio, os dois cursos de segundo ciclo.
Não poderá o colégio eximir-se de ministrar qualquer dos
cursos mencionados neste parágrafo. (BRASIL, 1942a).

De 1947 a 1953, a matrícula efetiva subiu de 36 alunos para 157.
A média anual de matrículas nesse período foi de 98, correspondendo a
28%, permitindo-nos observar que o menor índice de aprovações ocorrera em 1948, no qual apenas 32% dos alunos foram aprovados. O ano de
1950 registrou a maior taxa de aprovação, com 96%. No que concerne
às conclusões do curso secundário, verificamos apenas 9%, o que sinalizava evasão ou reprovação. (AMAPÁ, 2013).
No que se refere ao caráter ideológico da educação dos jovens, nos
anos de 1940, sinalizava-se no texto Possibilidade de educação a toda a
juventude:
[...] ainda são relativamente poucos, se avaliarmos a extensão quilométrica do nosso território, as escolas cujas
portas se abrem de par em par à infância e à mocidade
estudiosa, favorecendo-lhes o ingresso no curso primário
e fundamental, sem onerar-lhes com taxas, emolumentos
e anuidades, que as impossibilitem de receber os ensinamentos imprescindíveis à sua preparação intelectual, moral e física [...]. Ano a ano o ensino melhora e se amplia,
sempre com o objetivo elevado de criar uma juventude
sadia e culta, capaz de honrar ao Amapá e ao Brasil.
(JORNAL AMAPÁ, 1947).

O Colégio Amapaense foi construído à frente da sede do governo
no TFA. Entre os dois prédios, localizava-se a Praça da Bandeira, sinalizando a ênfase na educação cívica à Juventude no Amapá. Acreditamos
que havia uma política voltada à Juventude no Estado Novo, e que fora
alvo de disputa pelos ministros da Justiça, da Guerra e da Educação, à
época, pela direção da Juventude Brasileira. (HORTA, 2012). Conforme
o autor, essa instituição nacional fora criada por meio do Decreto-lei n.
2.072, de 8 de março de 1940, que dispunha sobre a obrigatoriedade da
educação cívica, moral e física de crianças e jovens.
O Ensino Pedagógico foi implantado no Território do Amapá, em
1949, apesar de ter sido regulamentado, nacionalmente, pelo DecretoLei n. 8.530 (Lei Orgânica do Ensino Normal), em 2 de janeiro de 1946
(BRASIL, 1946b). O que reforça o despreparo dos professores primários.
O Curso Normal teve início com matrícula efetiva de 13 alunas, e
manteve-se ascendente até o ano de 1953, cujo efetivo foi de 144. Verificamos que a média anual de matrículas, entre 1949 e 1953, foi de 88,4
alunas. Quanto às aprovações, observamos que em quase todo período
foram superiores a 90%, com exceção ao ano de 1953, no qual caíra
para 65%; a média anual de aprovações fora de 91,5%. Apenas no ano
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de 1953 ocorreram conclusões de Curso Normal, as quais atingiram
26% das matrículas efetivas. Entendemos que a inexistência de conclusões, de 1949 a 1952, deveu-se ao fato de o referido curso haver sido
implantado no ano de 1949. (AMAPÁ, 2013).
O trecho do Relatório de 1944 revelava, dentre outros fatores, a
preocupação de Janary Nunes em cumprir as diretrizes educacionais
estabelecidas nas Reformas Capanema, e de desenvolver o espírito nacionalista na juventude amapaense. Assim, no argumento do diretor do
Departamento de Educação e Cultura do TFA sobre o programa educacional consta que:
[...] o programa é uma responsabilidade muito séria para
o DEC. Levemente adaptado, e sujeito às possibilidades
de cada professor e de cada escola, vai ser adotado o programa do Distrito Federal. É apenas uma solução de momento. Porque o bom, mas agora impraticável, é um programa do Território e para o Território elaborado dentro
de suas realidades difíceis e com o intuito profundo de
preparar a juventude [...] (NUNES, 1944).

As afirmações do diretor do DEC podem ser entendidas como reforçadora da ideia que emergiu da análise dos dados apresentados neste estudo, segundo os quais os primeiros Interventores Federais, no então Território do Amapá, não elaboraram um programa educacional sistêmico, voltado à realidade socioeducacional amapaense, nas décadas
de 40 e 50, século XX.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aspecto fronteiriço, por uma questão de segurança nacional, foi
predominante para a criação do Território Federal do Amapá, em 1943.
A partir daí verificamos um conjunto de ações políticas, que podem ser
entendidas como iniciativas dos primeiros interventores, no sentido da
expansão e da organização do ensino. Janary Gentil Nunes, primeiro
governador desse Território Federal, intencionava romper com o passado de atraso social, porém apenas no discurso político, porque de fato
acabou elegendo um irmão Coaracy Gentil Nunes, à câmara Federal
pelo TFA, e o outro, Pauxy Nunes, como seu sucessor no governo local.
Acreditamos que tais fatos configuraram-se na “oligarquia dos Nunes”
ou “janarismo,” que se aproximava das práticas políticas de Vargas, durante o Estado Novo.
Assumimos que havia um distanciamento entre discurso modernizante e a realidade educacional no TFA, nas décadas de 40 e 50, século XX, uma vez que, enquanto os interventores falavam em surto educacional, a grande maioria das escolas implantadas destinava-se ao Ensino Primário e localizava-se no interior. No campo educacional, verificamos a predominância de escolas rurais, cujos prédios constituíam-se
de “barracões” em madeira, que se contrapunham aos grupos escolares
ou “palacetes.” Estes últimos foram implantados apenas em Macapá e
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nas sedes dos municípios existentes à época, o que revelava o dualismo
das Reformas Capanema, nos anos de 1940.
Entendemos que a educação no TFA foi utilizada como propaganda política para, dentre outros fatores, obscurecer um panorama social
adverso aos interesses das classes populares, e defendemos a tese de
que não houve um projeto educacional voltado à realidade local. Neste
sentido, a base desta percepção reside, sobretudo, no fato de o Governo
do Amapá ter executado, sem qualquer adequação, o programa de educação do Distrito Federal da época, a cidade do Rio de Janeiro, a qual
não guardava nenhuma aproximação com o contexto social amapaense.
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ESCOLA E EDUCAÇÃO NA REGIÃO INDÍGENA DE
UAÇÁ/AP: INVENTARIANDO FONTES DOCUMENTAIS
ENTRE 1964-19851
Cecília Maria Chaves Brito Bastos*
Wenceslau Gonçalves Neto**
INTRODUÇÃO
A contribuição de pesquisas acerca da educação escolar, com o
apoio de fontes e abordagens diversas, tem possibilitado situar os indígenas como sujeitos históricos, com suas especificidades étnicas e culturais, em distintos lugares e períodos da História do Brasil. Contudo,
ainda há necessidade de ampliar as pesquisas sobre a temática, considerando-se a diversidade de grupos em todo o território brasileiro.
Assim, a finalidade deste artigo foi inventariar fontes que pudessem contribuir com a temática Escola e educação escolar, situando as
aldeias da atual Terra Indígena Uaçá, 2 localizadas no Oiapoque/Amapá.
O propósito foi o de caracterizar elementos pertinentes ao processo de
escolarização dos indígenas, a partir das medidas indigenistas e educacionais estabelecidas na região, entre os anos de 1964 e 1985.
Nesse período em que vigorou o governo civil-militar, 3 algumas
medidas e ações foram instituídas para consolidar um modelo de escola
e de educação para indígenas, em consonância à reformulação da política indigenista e educacional no Brasil. No território Uaçá, essas medidas e ações foram destinadas às aldeias Karipuna (Espírito Santo, Santa Isabel e Manga), Galibi-Marworno (Kumarumã) e Palikur (Kumenê),
organizadas por instituições governamentais e religiosas (Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Secretaria de Educação do Governo do Território Federal do Amapá – SEC/AP, Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras – PIME e Conselho Indigenista Missionário – CIMI).
Em consonância a esse contexto, pesquisamos elementos acerca
1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação, intitulada Educação Escolar
Indígena na Região do Uaçá no Município de Oiapoque/AP (1964-1985). Programa de
Pós-Graduação em Educação/FACED/UFU, com orientação do Prof. Dr. Wenceslau
Gonçalves Neto.
*Doutora em Educação pelo Programa de Doutorado Interinstitucional – (DINTER)
UFU/UNIFAP. Mestre em Desenvolvimento Sustentável – UnB. Graduada em História
– UFPA. Professora Adjunto/Curso de História – matéria História do Brasil – UNIFAP.
e-mail: cc.bastos@uol.com.br.
**Doutor em História – USP. Pós-Doutor em História da Educação – Universidade de
Lisboa e Professor dos Programas de Pós-Graduação em Educação e em História –
UFU e Educação – UNIUBE. e-mail: wenceslau@ufu.br.
2No período histórico investigado, a TI Uaçá denominava-se “Reserva Indígena do
Uaçá” ou “região do baixo rio Oiapoque” (TASSINARI, 2003, p. 65). A TI Uaçá, habitada
por Karipuna, Galibi Marworno e Palikur, foi demarcada e homologada em 1991, com
área de 470.164 hectares, contígua a TI Galibi e a TI Juminã.
3A utilização deste termo foi baseada em Germano (1993, p. 17) ao considerar o golpe
de Estado de 1964 como “Fruto de uma coalizão civil e militar, o golpe configura a ascensão de um novo bloco de poder, que envolve uma articulação entre o conjunto das
classes dominantes, ou seja, a burguesia industrial e financeira – nacional e internacional – o capital mercantil, latifundiários e militares, bem como uma camada (de caráter civil) de intelectuais e tecnocratas.”
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da escolarização dos indígenas do Uaçá nos seguintes acervos: Setor de
Arquivo da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda – SAMF/AP (pastas funcionais de professores destinados à área
Uaçá); Biblioteca Pública do Estado do Amapá (Jornal Amapá - ano de
1964); Arquivo da Cúria Diocesana de Macapá (Jornal A Voz Católica e
Livro de Tombo n. 4) e Núcleo de Educação Indígena da Secretaria de
Educação do Estado do Amapá – NEI/SEED (estudos de pesquisadores
que investigaram in loco a região Uaçá). Da mesma forma consultamos a
legislação que trata das questões indígenas no período (Constituição Federal/1967 e sua Emenda Constitucional/1969; Decreto n.
58.824/1966 que promulgou a Convenção n. 107/1965; Lei n.
5.371/1967, de criação da FUNAI; Lei n. 6.001/1973 que dispõe sobre o
Estatuto do Índio) e as leis da educação (Lei n. 4.024/1961 – Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – e Lei n. 5.692/1971 – Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus).
A pesquisa em foco dependeu dos acervos inventariados e do diálogo estabelecido com as fontes acerca da educação escolar dos indígenas do Uaçá. Desse modo, eis a importante contribuição de três autores
à condução da pesquisa: Certeau (2002, p. 81), ao assegurar que a
construção de um texto é sempre resultado de operação que envolve
“uma determinada arquitetura edificada por meio dos acervos encontrados;” Bloch (2001, p. 82), ao afirmar que reunir os documentos estimados como necessários é uma das tarefas mais difíceis para o “Ofício do
historiador”, mas que “de fato, ele não conseguiria sem a ajuda de guias
diversos: inventários de arquivos ou de bibliotecas [...],” bem como
Ginzburg (1989, p. 152), ao garantir que são os inventários que nos dão
“‘sinais,’ ‘indícios’ ou ‘pistas,’ elementos reveladores de fenômenos mais
gerais, [...] particular ou de toda uma sociedade.”
Com base nas fontes inventariadas e nos autores estudados, discutimos os itens a seguir: estudos sobre o campo da educação escolar
na área Uaçá; política indigenista brasileira com destaque para a educação escolar dos indígenas entre 1964-1985, e medidas e ações educacionais estabelecidas por instituições governamentais e religiosas no
Uaçá, em conformidade com a legislação indigenista e educacional brasileira.
1. Educação escolar indígena no Uaçá/AP como campo de estudo
O campo da Educação Escolar Indígena tem sido, cada vez mais,
articulado a outras áreas conhecimento, como a Antropologia e a História. Educadores, historiadores e antropólogos vêm ampliando, sobremaneira, os estudos acerca da temática indígena com pesquisas inseridas
em concepções de história local ou regional, em diversos contextos e
com diferentes abordagens, notadamente após a Constituição de 1988,
que trouxe um capítulo específico a respeito da educação indígena.
Contudo, é possível observar que antes mesmo da promulgação
da última Constituição, os antropólogos já vinham configurando debates e pesquisas na área da educação, decorrentes de participação nas
propostas de formação escolar em áreas indígenas.4 Assim, a discussão
4O debate inicial ocorreu no I Encontro Nacional de Trabalho sobre Educação Indígena,
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em torno de uma Antropologia da Educação vem consolidando, desde
então, um diálogo interdisciplinar, sobretudo com educadores e historiadores em torno dessa temática. (SILVA; FERREIRA, 2001).
Por parte de educadores e historiadores apenas nos últimos anos
houve uma ampliação de estudos sobre a Educação Indígena. Porém,
conforme Bittencourt e Bergamaschi (2012), ainda são poucas as pesquisas que tratam deste tema, considerando-se a diversidade de grupos em todo o território brasileiro. De todo modo, recentemente, a área
da Educação e da História tem firmado presença na produção historiográfica no campo da História da Educação Indígena.
Os novos estudos e concepções consolidados por antropólogos,
historiadores e educadores possibilitaram posicionar a Educação Escolar Indígena como um campo de estudo profícuo. Campo que tem instigado pesquisadores a romper com a ideia de que os povos indígenas são
“povos sem história” - ideia criticada por Manuela Carneiro da Cunha,
desde 1992, na obra que organizou intitulada História dos Índios no
Brasil. Igualmente, Bittencourt e Bergamaschi (2012, p. 15) mencionam
que a produção acadêmica de diversos pesquisadores tornou-se condição essencial “para ultrapassar estudos que concebem genericamente
os índios, sem considerar a diversidade étnica, cultural e histórica desses povos indígenas de diferentes lugares” e períodos da História do
Brasil.
Em sua obra Cunha (1992, p. 22) afirma, também, que “cabe
reestabelecer a importância da memória sobre o indígena,” como patrimônio a ser respeitado no País. Assim, entendemos que a Educação Escolar Indígena constitui parte dessa memória e do patrimônio nacional,
mas ainda carece ser perquirida nos diversos lugares e contextos da
História do Brasil, de forma a situar os indígenas com suas especificidades étnicas e culturais. Portanto, a seguir, evidenciamos o campo de estudo da educação escolar entre os grupos do Uaçá, situando algumas
pesquisas que auxiliaram na caracterização de elementos acerca das experiências de escolarização dos indígenas Karipuna, Galibi Marworno e
Palikur, entre 1964 e 1985.
A Dissertação de Mestrado Escola indígena, uma “frente ideológica?” da historiadora e antropóloga Eneida Corrêa de Assis, defendida
em 1981, no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília
(UnB), foi o primeiro estudo a enfatizar a educação e a escolarização entre os grupos do Uaçá. A Dissertação situou-se no contexto em que a
questão da educação escolar passou a ser debatida com mais ênfase
pela Academia, por indigenistas e por membros de comunidades indígenas, enfatizando as experiências de antropólogos e educadores atuantes
nas aldeias do Brasil. (SILVA, 1981).
Em consonância às discussões traçadas sobre educação escolar
para indígenas, Eneida Assis questionou o papel da Escola entre os grupos do Uaçá, tal como organizada pelo Estado brasileiro, desde o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) até a FUNAI. Para a autora, o Estado teria
em 1979, organizado pela Comissão Pró-Índio em São Paulo (CPI-SP). O resultado das
discussões do evento foi publicado no livro A Questão da Educação Indígena, coordenado por Aracy Lopes da Silva (1981).
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lançando mão da instituição escolar como “instrumento de dominação
dos indígenas,” para civilizá-los e integrá-los à sociedade nacional, à
medida que foi criada pela sociedade dominante como um espaço na
perspectiva de:
[...] forjar homens que aceitem a relação de
dominação/submissão, mantendo os quadros situacionais em favor do ‘progresso’ e da ‘civilização,’ por introduzir formas culturais diferentes e parâmetros alheios aos
indígenas; por ajudar muitas vezes, a ‘demolir’ suas tradições culturais, substituindo-as por outras; assim, a Escola e todo o aparato que a compõe tem um caráter de
‘frente’ de conteúdo ideológico. (ASSIS, 1981, p. 30).

Para confirmar sua proposição, Assis (1981) analisou os relatórios
de Expedito Arnaud, publicados em 1969 5 e, também, os dados adquiridos quando foi funcionária da Divisão Escolar e Cultural, vinculada à
Secretaria de Educação, Cultura e Serviços Sociais (DEC/SESSS) do
TFA, entre 1973 e 1974,6 e como mestranda do Programa de Antropologia Social (PAS/UnB) nos anos de 1980 e 1981. No período em que foi
funcionária da DEC/SESSS e mestranda do PAS, foi possível visitar as
aldeias do Uaçá e registrar informações, descritas em sua Dissertação,
que versam a respeito das experiências de escolarização, principalmente, nas aldeias Karipuna (Manga e Santa Isabel) e Galibi Marworno (Kumarumã).
Eneida Assis (1981) sinalizou em seu estudo que, na qualidade de
funcionária da DEC/AP, ficou responsável por um projeto de educação
desta Divisão Escolar,7 cujo objetivo centrava-se na reestruturação das
escolas indígenas. O projeto teria sido feito em duas etapas: levantamento da situação socioeconômica dos grupos e do real estado das escolas indígenas e desenvolvimento de uma nova sistemática de ensino,
privilegiando o ensino profissionalizante.
Os resultados do projeto foram analisados no item da Dissertação
que Assis (1981, p.116) denominou A atualidade escolar indígena. O levantamento de dados deste item serviria para a SEC/AP colocar “as escolas das aldeias como um Centro Orientador das atividades de cada
grupo indígena” do Oiapoque. A autora, com base nos dados da pesquisa de campo, evidenciou que os indígenas recebiam a programação curricular das escolas rurais8 destinada pela DEC/SESSS, sugerindo que
as escolas das aldeias Uaçá padeciam das mesmas dificuldades, ou até
5Arnaud visitou a região do Uaçá, entre 1964 e 1967, como funcionário do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e em 1969 publicou originalmente no Boletim do MPEG
dados sobre a região, incluindo item sobre a escola intitulado Os índios da região do
Uaçá (Oiapoque) e a proteção oficial brasileira. O artigo foi reeditado em 1989.
6As informações sobre a situação funcional de Eneida Assis, quando trabalhou na
SEC-AP, foram pesquisadas nas pastas de professores localizadas no Setor de Arquivo
da SAMF/AP.
7Não encontramos vestígios sobre o projeto nas pastas da SAMF/AP e, portanto, consideramos os dados descritos na Dissertação.
8Assis refere-se ao documento Proposta Curricular para a Zona Rural elaborado pelo
Núcleo Setorial de Planejamento/DEC-SESSS (1978).
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mais, enfrentadas pelas escolas rurais não indígenas. As dificuldades de
acesso à região, desestruturação física das escolas, barreira linguística
entre aluno e professor, falta de professores e de materiais didáticos,
constituíram-se em elementos permanentes do sistema de ensino aplicado às escolas na região do Uaçá. Essas dificuldades atrapalhavam o
cotidiano das escolas indígenas e as colocavam mais como “um espaço
de dominação/submissão.” (ASSIS, 1981, p. 30).
Assim, a nova sistemática de ensino 9 para os indígenas foi “testada” nas escolas Santa Isabel, Manga e Kumarumã. Essa sistemática
serviu para verificar: “o que era válido ensinar e como ensinar,” (ASSIS,
1981, p. 118) considerando as questões atinentes aos professores, aos
alunos, às técnicas de ensino, ao material didático, às avaliações e ao
local das escolas. A autora chegou à conclusão de que havia necessidade da criação dessa “nova sistemática de ensino”, porque até então, a
educação formal introduzida tinha provocado modificações nos sistemas
educativos locais, substituindo os valores tradicionais dos grupos indígenas, transformando a Escola em porta-voz dos interesses do Estado.
A Escola na área Uaçá estava servindo para o Estado fixar os indígenas
no lado brasileiro, evitando o trânsito constante desses grupos na fronteira com a Guiana Francesa.10 Em conclusão, a autora afirmou que a
instituição escolar, mais do que educar, estava servindo para desestruturar a educação própria dos indígenas do Uaçá, de modo a civilizá-los
e integrá-los à sociedade brasileira.
Nos anos de 1982 e 1983, a equipe do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) investigou os povos do Amapá e Norte
do Pará, incluindo os indígenas do Uaçá. A equipe do CEDI estudou a
região utilizando, dentre outras, a pesquisa de Assis (1981) 11 e, também, informações coletadas por meio de anotações de campo, entrevistas com indígenas e representante do CIMI, jornais e documentos oficiais. Os dados foram consolidados no volume três da obra Povos Indígenas do Brasil, coordenado pelo antropólogo Carlos Alberto Ricardo, cuja
publicação, em 1983, situou as agências de contato direto com os povos
indígenas do Oiapoque e os projetos de Escola, desde as primeiras décadas do século XX até início dos anos de 1980.
Inicialmente, a pesquisa do CEDI evidenciou que a preocupação
dos governantes com a influência francesa na região teria inspirado o
governo do Pará12 a instalar as primeiras escolas públicas, nos anos de
1920, nas aldeias Karipuna (Espírito Santo), Galibi Marworno (Kumaru9A sistematização do ensino, conforme Assis, foi elaborada em 1980 sob a denominação: “Programas de Ensino para a Zona Rural (1ª a 4ª séries): Comunicação e Expressão, Ciências, Integração Social.”
10Essa área foi objeto de litígio entre Brasil e França por mais de dois séculos. Carlos
Romani (2003) explica que o conflito entre as coroas da França e de Portugal (no período colonial) e entre França e Brasil (após a Independência), pela posse das terras da
chamada Guiana Brasileira iniciou-se na passagem do século XVII para o XVIII e se
estendeu até o fim do século XIX. Esse litígio alongou-se por mais de duzentos anos,
num vai e vem de escaramuças militares e diplomáticas entre as nações envolvidas.
11Inclusive, Eneida Assis participou como membro da equipe de CEDI, coletando fontes junto aos indígenas do Uaçá.
12A região do Amapá pertenceu ao Pará até 1943, ano em que foi criado o Território
Federal do Amapá.
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mã) e Palikur (Kumenê). Porém, esse projeto fracassou devido a duas dificuldades: acesso à região e fixação de professores na área indígena.
No livro do CEDI consta também que em 1945, após essa primeira experiência, o SPI reuniu os indígenas Galibi Marworno na aldeia Kumarumã, local de instalação do prédio escolar, e deslocou a Escola dos
Karipuna, que ficava na Vila de Espírito Santo, para a aldeia Santa Isabel. A partir da gestão do SPI, essas escolas funcionaram irregularmente até o final dos anos de 1960, momento em que a educação escolar
dos indígenas passou, gradativamente, para a então Secretaria de Educação do Amapá (SEC/AP). Em 1970, a FUNAI, que substituiu o SPI,
transferiu oficialmente a responsabilidade da educação escolar indígena
para o governo do Território Federal do Amapá, passando a ter pouca
gerência sobre as escolas das aldeias. Deste modo, os indígenas começaram a receber assistência sanitária e escolar do governo Territorial,
da prefeitura de Oiapoque e do Comando Militar da Colônia de Clevelândia.13
Por fim, o livro do CEDI destacou que, nos últimos anos de 1970,
houve o estabelecimento da escola bilíngue (Lekol Kheoul) no Uaçá, que
funcionou paralelamente as escolas oficiais do governo do TFA. Nesse
contexto, a pesquisa enfocou a importância da figura do Padre Nello
Rufffaldi, pertencente ao PIME que, a partir de 1975, teve suas atividades educativas e de organização comunitária, orientadas pelas linhas do
CIMI (RICARDO, 1983).
Assis (1981) e Ricardo (1983) 14 tornaram-se referências para outros estudiosos que tratavam da educação escolar dos indígenas no
Uaçá. Assim, a antropóloga Antonella Tassinari defendeu sua Tese de
Doutorado, em 1998, intitulada Contribuição à história e à etnografia do
Baixo Oiapoque: a composição das famílias Karipuna e a estruturação
das redes de trocas,15 na qual investigou aspectos da Escola entre os
Karipuna, no Uaçá.
Em um dos desdobramentos da Tese, que Tassinari (1998) denominou A chegada da Escola no Curipi: a professora e nossa parente,
consta a abordagem de aspectos da Escola nas aldeias Manga, Santa
Isabel e Espírito Santo, indicando a importância dessa instituição para
os Karipuna. Nesse item, a autora destacou os fatores que possibilitaram a implantação Escola na região: preocupação nacional com a região
do Amapá, nos anos de 1920, relativa ao Contestado franco-brasileiro; o
fato de a população local apresentar características “afrancesadas;” e as
famílias Karipuna terem estabelecido relação de engajamento com o ensino escolar, desde as primeiras escolas implantadas na região do Uaçá,
formando redes de sociabilidade com a professora e a sociedade envolvente. Este último fator teria levado os indígenas a reconhecerem que os
ensinamentos da Escola os colocavam na posição de “índios avançados.” (TASSINARI, 1998, p. 357).
13Essa Colônia, situada na fronteira Oiapoque (Brasil) e Guiana Francesa (França), foi
criada nos anos de 1920.
14A Dissertação de Assis e a pesquisa coordenada por Ricardo foram encontradas no
NEI/SEED/AP.
15A Tese foi publicada sob o título No bom da festa: processo de construção cultural
dos Karipuna do Amapá, em 2003.
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Como forma de ampliar o debate a respeito da Escola nas aldeias
indígenas, em 2001, Tassinari publicou o artigo Da civilização à tradição: os projetos de escola entre os índios do Uaçá, com resultado de pesquisa sobre a experiência com a Escola entre os indígenas Karipuna,
Galibi Marworno e Palikur. Nesta publicação, Tassinari (2001, p.158)
situou questões como:
1) a Escola estava presente na vida dos povos do Uaçá, havia muito tempo, mas ainda pouco enfatizada na Academia, devido à escassa literatura sobre os povos da região do Oiapoque; 2) a Escola na região do
Uaçá, desde os anos de 1930, trouxe influência para as aldeias, de
acordo com os contornos particulares de cada grupo e; 3) a necessidade
de conhecer fatos sobre a implantação e o funcionamento das escolas
da região do Uaçá, desde a atuação do SPI, serviu para buscar “novos
elementos para entender algumas dificuldades que as propostas atuais
de escola vêm encontrando.”
O artigo de Tassinari (2001) focalizou, especialmente, a gestão do
SPI, fazendo uma microanálise das condições efetivas de implantação e
funcionamento das escolas no Uaçá, com a utilização das seguintes informações: o relato do major Luiz Tomaz Reis (1936), funcionário do
SPI; a Dissertação de Mestrado de Assis (1981) e o depoimento da professora Verônica Leal (1991), professora dos Karipuna até os anos de
1960. Essas informações serviram para responder como os indígenas
receberam, aceitaram e reordenaram os conteúdos aprendidos com a
Escola e como, no presente, a “educação diferenciada” poderia ser avaliada.
Da microanálise, Tassinari (2001) evidenciou a existência de um
quadro de respostas diferenciadas pelos grupos indígenas da região
quanto à presença da Escola em suas aldeias. Os Galibi Marworno, segundo ela, aceitaram a Escola sem resistências, inclusive esse grupo
chegou a modificar o modo de distribuição das casas e passou a habitar
na mesma aldeia (Kumarumã) em que foi construído o prédio escolar.
Os Karipuna incorporaram a professora no seu quadro de parentesco,
mas não alteraram a forma de organização residencial das famílias, espalhadas ao longo dos rios. Já os Palikur rejeitaram o tipo de ensino
implementado pelo SPI, pois o consideravam uma forma de escravidão,
ideia apoiada nos escritos de Expedito Arnaud (1969).
Com esse quadro, Tassinari (2001, p. 158) demonstrou a dimensão complexa dos processos históricos nos quais se constituíram a relação dos indígenas com a Escola. Nesses processos, a autora apontou
que os Karipuna haviam conhecido a Escola ainda nos anos de 1930,
enquanto os Palikur só a teriam aceito nos anos de 1950, quando os
missionários do Summer Institute of Linguistcs (SIL) estabeleceram-se
entre eles. Vale ressaltar que tal paralelo entre ambos os povos, para os
Karipuna repercutiu na autoimagem enquanto ‘índios civilizados,’ ‘mais
desenvolvidos’ ou ‘adiantados,’ sempre em oposição aos Palikur, que recusaram esse tipo de ensino até os anos 1950, sendo considerados pelos demais como ‘atrasados’.
Tassinari (2001, p. 191) finalizou o artigo referindo que com a extinção do SPI, a Secretaria de Educação do Território Federal do Amapá,
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em 1967, assumiu a tarefa de escolarização entre os indígenas do Oiapoque. Convém mencionar que a autora não aprofundou sua pesquisa
sobre esse período, mas enfatizou a importância da atuação do CIMI entre os povos do Uaçá, nos anos de 1970 e o início da implantação da
“escola diferenciada,” principalmente entre os Karipuna e os Galibi
Marworno.
Outra investigação sobre a Escola na terra Uaçá é a do historiador
Reginaldo Silva (2009), que publicou o artigo intitulado Plantando o currículo Karipuna e Galibi Marworno: uma história de autoria 16. No estudo,
o autor considerou a implantação das primeiras escolas na região do
Uaçá, a partir da discussão da fronteira e da gestão do SPI com alguns
relatórios do SPI encontrados no Museu Emílio Goeldi e, também, com
utilização de dados de Assis (1981), Ricardo (1983) e Tassinari (2001). O
interesse da pesquisa efetuada foi o de evidenciar o despertar das comunidades indígenas rumo à autonomia, por meio da parceria com o
CIMI e a FUNAI, nos anos de 1970, e o início da organização indígena
na região, impulsionada pela reivindicação do movimento indigenista
brasileiro por uma educação escolar bilíngue, específica e diferenciada.
Para Silva (2009), as décadas de 70 até 90, do século XX, demarcaram algumas conquistas para os povos do Oiapoque, tais como: implantação de curso de alfabetização na língua kheuol; formação de professores indígenas (nível Magistério); conclusão do processo de demarcação das terras indígenas; criação da Associação dos Povos Indígenas
do Oiapoque (APIO); e eleição de prefeito e vereadores índios. Em conclusão, o autor destacou que a Educação Escolar Indígena no município
do Oiapoque avançou a passos largos, desde o final dos anos de 1970,
levando-se em consideração que o nível de participação e envolvimento
nos problemas cotidianos de suas comunidades foi discutido intensamente por professores que, mais tarde, passaram a assumir os postos
de lideranças na região do Uaçá. Essas conquistas foram o ponto de
partida para a defesa de uma educação bilíngue, específica, intercultural e diferenciada, preconizadas na Constituição Federal de 1988.
A última pesquisa examinada e que envolve a temática da Educação Escolar Indígena é a do historiador Edson Brito que defendeu, em
2012, a Tese de Doutorado A Educação Karipuna do Amapá no Contexto
da Educação Escolar Indígena Diferenciada na Aldeia do Espírito Santo.
O autor demonstrou a trajetória da educação entre os Karipuna, proporcionada pelo Estado nacional, desde a presença do SPI, até a sua
transformação em uma escola indígena diferenciada, após a Constituição de 1988. O texto acompanhou o movimento da história indígena do
Uaçá, associada às políticas do Estado nacional ao longo do tempo, considerando seu objetivo inicial: educar para “salvar almas” e integrar à
comunhão nacional e “abrasileirar.” (BRITO, 2012, p. 70).
Nesse movimento Brito (2012) focalizou a implantação e o funcionamento da Escola Isolada Mista da Vila do Espírito Santo do Curipi,
16Esse artigo é fruto das discussões produzidas em sua Dissertação de Mestrado A
Prática Pedagógica dos Professores Indígenas Karipuna e Galibi-Marworno, no município de Oiapoque/AP, defendida em 2005.
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na região do Uaçá, e seus desdobramentos. A pesquisa entrelaçou a história da Educação Escolar Indígena com a educação tradicional indígena, no decorrer do processo de contato. Contudo, a investigação pontuou mais enfaticamente as mudanças que a Escola proporcionou aos
Karipuna, a partir do final dos anos de 1980. À semelhança dos demais
pesquisadores, o autor recorreu aos dados de Assis (1981), de Ricardo
(1983), de Arnaud (1989) e de Tassinari (2001; 2003), bem como se valeu de depoimentos de lideranças, professores e velhos sábios (homens
e mulheres) da aldeia investigada.
Após a análise dos estudos elaborados sobre a Escola e a educação dos povos indígenas do Uaçá, percebemos que, até o momento, as
pesquisas foram efetivadas com o apoio de diferentes fontes (escritas e
orais) e com recortes temáticos que nos levaram a inquirir documentos
que tratam do período aqui investigado. Partindo dessas leituras, consideramos nesse artigo inventariar, também, a legislação que deu suporte
às medidas indigenistas e educacionais estabelecidas na época dos governos militares (1964-1985), de modo a caracterizar ações das instituições organizadoras da escola no Uaçá.
2. Educação escolar na legislação indigenista (1964-1985)
A instituição escolar, presente entre os diversos grupos indígenas
do Brasil, esteve ancorada pela legislação, sobretudo a partir do século
XX, quando o Estado começa a estabelecer um ordenamento jurídico
voltado à incorporação do indígena ao território nacional, para lhe conferir um lugar na sociedade brasileira. Ao longo daquele século, o Governo instituiu órgãos específicos para lidar com as questões indigenistas e, por consequência, formalizou ações em torno da educação escolar.
O SPI foi o primeiro órgão, concretamente, a converter a “administração dos índios” em ação governamental, moldando no dizer de Lima
(1995), a imagem de “um grande cerco de paz” que incluiria os indígenas à nação brasileira. Esse foi o momento em que o SPI começou a
materializar a relação dos indígenas com o Estado brasileiro. Essa materialização dependeu, principalmente, de dois instrumentos legais que
corroboraram legalmente para a incorporação do índio à comunhão nacional: a Constituição brasileira de 1934 e o Regulamento do SPI de
1936.
O Estado brasileiro, ao construir esses dois instrumentos, passou
a tutelar o índio, colocando a assistência educacional como um meio
para abrasileirá-lo e enquadrá-lo num sistema nacional de controle social, para que pudesse ser engajado no esforço de construir a nação
brasileira. (LIMA, 1992). Na gestão do SPI, a incorporação do índio ao
território brasileiro passou a ser estabelecida por duas bases de formação, por meio do ensino primário: 1) iniciação para o trabalho agrícola
ou agropecuário e 2) defesa nacional, com ênfase na disciplina escolar,
recorrendo ao ensino das disciplinas Educação Física e Educação Moral
e Cívica. Após a saída do SPI do controle dos índios, outro ordenamento
jurídico foi construído, a partir do regime militar. Em 1969, a Emenda
Constitucional n. 1, que editou o novo texto da Constituição Federal de
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24 de janeiro de 1967, vivificou o princípio de “incorporação dos silvícolas à comunhão nacional” (BRASIL, Cap. II, Art. 8º), reconfigurando
como dever da União a assimilação e a incorporação dos índios à comunidade nacional.
No período em questão perdurou o lema “Civilizar e integrar o índio à Nação,” reafirmando, portanto, a necessidade de escolarização dos
índios. Nesse sentido, conforme Oliveira e Freire (2006, p. 131), a FUNAI que fora criada no final de 1967, prosseguiu com os mesmos princípios de ação do SPI, baseados no projeto assimilacionista e tutelar do
Estado sobre os índios, qual seja: respeito aos índios e às suas instituições e comunidades, “aculturação espontânea do índio” e a promoção
da “educação de base apropriada ao índio, visando à sua progressiva integração à sociedade nacional.”
Ainda de acordo com Oliveira e Freire (2006), na prática, tal como
o SPI, o respeito à cultura indígena estava subordinado à necessidade
de integração e, portanto, prevalece o estímulo à mudança cultural,
como política. Assim, a “progressiva integração” com “mudança cultural” será a tônica da legislação que sustentou as políticas indígenas, em
correlação direta com as reformas educacionais e econômicas ocorridas
no Brasil, a partir dos anos de 1960. A região indígena do Uaçá, por
consequência, incluiu-se no contexto dessas mudanças.
Com o advento da FUNAI (BRASIL, Lei n. 5.371/1967), órgão executor das políticas indigenistas a partir do regime militar, cada vez mais
o modelo de Escola brasileira passou a fazer parte da cultura indígena,
subsidiado pelos dispositivos legais direcionados aos indígenas e, em
especial, à educação brasileira. Até então, sob o prisma de uma política
de Estado, a educação escolar para indígenas não tinha sido tão específica, quanto à legislação.
Nesse período, o primeiro documento a subsidiar a legislação do
País e a expressar claramente a necessidade de educar os indígenas foi
o Decreto n. 58.824/1966, que promulgou a “Convenção n. 107 sobre
as populações indígenas e tribais.”17 Esse instrumento formulou “propostas relativas à proteção e integração das populações indígenas e outras populações tribais e semitribais,” visto que tais populações não se
achavam ainda “integradas na comunidade nacional” e que sua situação social, econômica e cultural os impedia “de se beneficiar plenamente dos direitos e vantagens de que gozam os outros elementos da população.” (BRASIL, Decreto n. 58.824/1966, Art. 1º e 2º).
A Convenção expressava a necessidade de integrar as populações
mediante uma ação simultânea sobre o conjunto de fatores que as tinham mantidas à margem do progresso da comunidade nacional de que
faziam parte. Um desses fatores fazia referência que:
Art. 6º - A melhoria das condições de vida e trabalho
das populações interessadas e de seu padrão educacio17A Convenção n. 107 foi adotada em Genebra, a 26 de junho de 1957, por ocasião da
quadragésima sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 20, de 1965, e
promulgada pelo Decreto n. 58.824, de 1966, assinado pelo Presidente Castelo Branco, acompanhado de cópia da Convenção.
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nal terá alta prioridade nos programas gerais de desenvolvimento econômico das regiões por elas habitadas. Os
projetos específicos de desenvolvimento econômico de tais
regiões deverão ser igualmente elaborados de maneira a
favorecer
essa
melhoria.
(BRASIL,
Decreto
n.
58.824/1966, Art. 6º, grifos nossos).

Mas, para que as populações indígenas alcançassem “a melhoria
das condições de vida e de trabalho” e a “elevação de seu padrão educacional” com “alta prioridade,” tal como estabelece o Artigo 7º, os projetos não deveriam ser “incompatíveis com o sistema jurídico nacional ou
com os objetivos dos programas de integração.” (BRASIL, Decreto n.
58.824/1966).
Desta forma, o capítulo “Educação e Meios de Informação” detalhava, no Artigo 21, que a educação dos indígenas seria um meio de integrar os povos indígenas à sociedade nacional e, portanto, deveria ser
assegurado aos indígenas “a possibilidade de adquirir uma educação
em todos os níveis, em pé de igualdade com o resto da comunidade nacional” e, no Artigo 22, destacava que os programas de educação destinados a essas populações careceriam ser “adaptados, no que respeita
aos métodos e às técnicas ao grau de integração social, econômica ou
cultural dessas populações na comunidade nacional.” (BRASIL, Decreto
n. 58.824/1966).
Outra adaptação ao programa de educação para os indígenas,
conforme Albuquerque (2008, p. 55), refere-se às “medidas legais criadas para adoção da língua indígena na sala de aula.” Assim, verificamos
que no Artigo 23, a Convenção n. 107 expressava como deveria ser o
ensino da Língua:
1. Será ministrado às crianças pertencentes às populações interessadas ensino para capacitá-las a ler e escrever em sua língua materna ou em caso de impossibilidade, na língua mais comumente empregada pelo grupo a
que pertençam; 2. Deverá ser assegurada a transição
progressiva da língua materna ou vernacular para a língua nacional ou para uma das línguas oficiais do País. 3.
Serão tomadas, na medida do possível, as devidas providências para salvaguardar a língua materna ou vernacular. (BRASIL, Decreto n. 58.824/1966).

A utilização das línguas indígenas serviu como um meio para facilitar a tradução e a aquisição dos conhecimentos dos conteúdos valorizados pela cultura nacional vigente e uma forma de demarcar a nacionalidade brasileira para os indígenas. Neste contexto, os princípios da
Convenção n. 107 estabeleciam claramente a necessidade da integração
dos indígenas à comunidade nacional não apenas social e economicamente, mas também culturalmente, por meio da elevação do padrão
educacional que deveria ter “alta prioridade” nos programas de desenvolvimento econômico das regiões habitadas por indígenas.
Para pôr em prática o que normatizou a Convenção n. 107, o Es-
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tado brasileiro formalizou o Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973), cujo
propósito figura em seu Artigo 1º: estender “a proteção das leis do País,
nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros,” de
modo a “preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.” Tal legislação resumiu em cinco Artigos os princípios da Convenção, ao tratar da educação como fundamental para a integração dos índios, conforme a seguir:
Art. 48 - Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o sistema de ensino em vigor no País;
Art. 49 - A alfabetização dos índios far-se-á na língua do
grupo a que pertençam, e em português, salvaguardado o
uso da primeira; Art. 50 - A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais; Art. 51 - A assistência aos menores, para fins educacionais, será prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar
ou tribal; Art. 52 - Será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com o seu grau de
aculturação. (BRASIL, Lei n. 6.001/1973).

Portanto, os instrumentos legais em conjunto, normatizaram a
educação escolar para os indígenas, prevendo sua adaptação ao sistema
educacional do País, de forma a contemplar a formação profissional, o
uso da própria Língua e do Português e orientá-los para a integração à
comunhão nacional. A partir desses aspectos, apreciados na legislação
sobre o índio no período de 1964 a 1985, encontramos alguns “vestígios,” no dizer de Bloch (2001), como importantes para inventariar as
ações das instituições organizadoras da educação escolar nas aldeias do
Uaçá.
3. Organização das escolas nas aldeias do Uaçá e a legislação educacional (1964 a 1985)
As escolas para indígenas do Uaçá foram organizadas conforme
com o que estabelecia a Convenção n. 107 (apensa ao Decreto n.
58.824/1966) e o Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/1973). Assim, para
materializar a escolarização dos indígenas “em pé de igualdade com o
resto da comunidade nacional,” houve adaptações no sistema de ensino
então em vigor no Brasil, orientadas por duas leis: Lei n. 4.024/1961
(Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Lei n. 5.692/1971 (Reforma
do Ensino de 1º e 2º Graus).
A partir da ação da FUNAI no Uaçá e da aprovação de uma legislação que contemplou a necessidade de integração dos indígenas, por
meio da “elevação do padrão educacional,” as escolas da região passaram a funcionar com maior regularidade, diferentemente da época da
gestão do SPI. Contudo, a FUNAI lidou apenas eventualmente com as
questões voltadas para a educação escolar, pois em 1968, estabeleceu
convênios com o TFA, que passou a gerir a educação escolar para indí-
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genas do Oiapoque (ASSIS, 1981; RICARDO, 1983; TASSINARI, 2001).
Isso somente foi possível porque, nos anos de 1960, desenvolveram-se procedimentos administrativos tendentes à descentralização do
Ensino Primário e Médio, atribuindo-os aos Estados e Distrito Federal.
Conforme Werle (2011, p. 46):
Em 1967, materializa-se extensiva e formalmente na instância federal uma reforma administrativa orientada por
princípios de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle (Decreto-lei n.
200, 1967). A proposta de descentralização impunha: a
distinção entre o nível de direção e o de execução, convênios da instância federal com as unidades federadas [...].
Os programas federais de caráter local deveriam ser delegados à instância estadual ou municipal que já desenvolvessem serviços na mesma área.

Os programas federais de caráter local deveriam ser delegados à
instância estadual ou municipal que já desenvolvessem serviços na
mesma área. Assim, as ações educativas para as escolas Karipuna, Galibi Marworno e Palikur ficaram sob a responsabilidade da Secretaria de
Educação do Território do Amapá e do município de Oiapoque. Por conseguinte, as escolas seguiram o mesmo planejamento das políticas educacionais do governo Territorial, em consonância à legislação educacional, vigente entre 1964 e 1985. A SEC/AP, no ano de 1964, começou a
reorganizar as políticas educacionais do Amapá apoiadas, ainda, nas
orientações da legislação educacional de 1961.
Para Germano (1993), naquele momento, a base das discussões
girava em torno das mazelas da educação primária e do grande número
de analfabetos no Brasil, bem como da necessidade de expansão e ampliação do Ensino Primário para as zonas rurais. Tendo em vista essas
discussões, evidenciadas pelo autor, o Governo Territorial amapaense
anunciava e convocava a todos para o grande “Censo Escolar do Brasil,”
a ser concluído ainda no primeiro ano do governo militar (dezembro de
1964). A respeito do Censo Escolar no TFA, o jornal Amapá
(10/10/1964) noticiou que:
[...] dia 1º de novembro, oficialmente, deverá ter início o
Censo Escolar no Território Federal do Amapá, não devendo ficar um só lugar, que não seja percorrido, cujo objetivo final é o de detectar o total de crianças brasileiras
de 0 a 14 anos de idade, quer sejam escolares ou não,
bem como o cadastro de todas as causas e conseqüências
de nosso elevado índice de analfabetismo, que poder ser:
a falta de escolas, recursos, transportes, doenças e outras. Iniciada a coleta de dados que deverá contar com a
participação total do magistério, religiosos, associações
culturais, funcionalismo público e municipal e demais
pessoas interessadas.

86| Parte I: História e Historiografia da Educação

O jornal A Voz Católica (01/11/1964) também se referiu ao Censo
Escolar, anunciando que a Secretaria de Educação pretendia reestruturar, principalmente a educação primária, em todas as áreas do Território Federal do Amapá, uma vez que:
O censo escolar que servirá de base, destarte, para a reformulação integral de nosso sistema de educação, virá
elucidar: número de crianças e jovens em idade escolar;
estado de desenvolvimento do sistema educacional existente e c) deficiências, desvios e êrros dos serviços existentes [...] A Comissão Técnica nomeada pelo Governador, para rever os programas e estudar os problemas de
ensino, está trabalhando com afinco.

Ambos os periódicos - Amapá e A Voz Católica - enfatizaram, ainda, que o trabalho da Comissão seria “reestruturar o ensino de acordo
com a LDB.” Isto em consonância ao que preceituava a Constituição Federal em vigor, desde 1946, no tocante à aplicação dos recursos para
desenvolvimento do ensino público, de modo a fiscalizar a frequência às
aulas, respeitando a chamada anual da população escolar. Isso era necessário, de acordo com os periódicos, para que o Brasil pudesse atingir
as metas de desenvolvimento do ensino primário até o ano de 1970.
A Comissão tinha a missão de planejar a ampliação e as modificações de ensino a ser colocado em prática, a partir de 1965, considerando: demanda e oferta de instrução; deficiente capacidade estrutural das
escolas; carência de professores e critérios para designação de professores para o cargo de auxiliares ou regentes, diretores, inspetores e delegados de ensino.
A Voz Católica, em 12 de dezembro de 1965, anunciou um pequeno resumo do resultado do Censo Escolar, mas sem apontar os índices
para o Território do Amapá. Nesse resumo constava que no Território
havia muitas crianças fora da Escola, principalmente na zona rural;
existiam mais mulheres do que homens trabalhando com o Ensino Primário e mais professores leigos (alguns com Ensino Primário completo,
outros incompleto).
Esse periódico, aproximadamente um ano antes (15/11/1964),
havia criticado a educação escolar, até então, oferecida pelo Território,
considerando os seguintes aspectos: o Amapá tinha um problema de
base, um “sistema educacional obsoleto,” que não atendia sequer à alfabetização dos alunos iniciantes da capital, com instalações restritas e
professorado “sem uma base sólida,” mal remunerado e sem fontes especializadas de consultas, para ampliar seus conhecimentos. Portanto,
a educação crescia “espontânea e desordenada,” “chocando-se com a limitação das verbas públicas e as iniciativas isoladas e particulares,
mas nem sempre bem-sucedidas.” Quanto às iniciativas isoladas e particulares, o periódico referia-se às ações educativas do PIME, que desde
os anos de 1950 começou a implementar escolas paroquiais no Território do Amapá.
Segundo A Voz Católica, nesse cenário era ainda mais grave a “si-

Interfaces da Educação |87
tuação das escolas rurais,” que não cumpriam “com as suas finalidades
precípuas.” Essas escolas não tinham “instalações condignas” e havia
dificuldades para preparar e destinar professores para as áreas rurais.
Os professores enviados para essas áreas não compreendiam os problemas da vida rural - a maioria tinha um choque com a dura realidade e
acabava não se adaptando à cultura do lugar, pois não entendia a linguagem e nem os costumes seculares dos caboclos e dos índios. Almeida (2011, p. 289), afirma a respeito do ensino em zonas rurais, que
em geral isso acontecia, porque esses professores eram designados para
ensinar nos meios matutos e sertanejos, por programas manipulados
na capital, cuja distribuição de matérias e cujos métodos preconizados,
só por descuido cogitam das necessidades e realidades da vida no interior.
Além disso, os professores não recebiam formação voltada a instruir adequadamente seus alunos. Esses professores tinham estudado
até a 4ª série primária e participavam de “Cursos de Férias” (em janeiro,
fevereiro e julho) ou de “Treinamento de Capacitação” (com uma prova
para responder) como habilitação.
As “pistas” dos jornais, tal como designado por Ginzburg (1989),
levaram-nos a verificar que a realidade da educação escolar nas áreas
rurais do Território refletia-se nas escolas das aldeias do Uaçá, desde os
primeiros anos do governo civil-militar. Diante disso, passamos a observar que o SPI estava cedendo lugar para a FUNAI e a educação escolar
seguia os dispositivos da legislação de 1961. Dispositivos aplicados até
meados de 1970 na educação do Amapá e, por conseguinte, nas escolas
do Uaçá (Santa Isabel, Kumenê e Kumarumã).
Para Schueler e Magaldi (2008), torna-se primordial observar a influência da LDB de 1961, entre 1960-1970. Nesse momento havia a
emergência de uma nova concepção de educação, segundo a qual o ensino era considerado um fator de desenvolvimento socioeconômico –
concepção correlata aos princípios da Convenção n. 107 (Decreto n.
58.824/1966) e do Estatuto do Índio. (Lei n. 6.001/1973).
A partir dos dados coletados em diferentes fontes: pastas dos professores (SAMF/AP), periódico A Voz Católica (Arquivo da Cúria Diocesana de Macapá) e pesquisa de Eneida Assis (1981), evidenciamos algumas informações a respeito de como teriam funcionado as escolas no
Uaçá, entre 1964 e 1974,18 em conformidade com a LDB/1961.
Quanto à situação da zona rural, verificamos que recebia poucos
recursos para investimento na estrutura das escolas e, consequentemente, para deslocamento de professores, conforme apontou o jornal A
Voz Católica em 15/11/1964. Desta forma, a SEC/AP contava principalmente com apoio da Prefeitura de Oiapoque, nos primeiros anos do
governo militar. Essa instituição prestava assistência técnica educacional e fazia destinação de professores e inspetores para as áreas indígenas. Nas pastas funcionais da SAMF/AP consta que, a maioria dos professores deslocados para a área indígena tinha formação de 1ª a 4ª
18Ocasião em que o TFA foi governado por: Luiz Mendes da Silva (1964-1967); Ivanhoé Gonçalves Martins (1967-1972) e José Lisboa Freire (1972 a 1974). Esses governadores foram nomeados pelo Exército brasileiro.
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série, pelo menos até meados dos anos de 1970. Os dados levantados
por Assis (1981) demonstram que os professores eram inspecionados
por funcionários da SEC/AP ou pelos funcionários da Prefeitura de Oiapoque. Essa medida estava prevista no Artigo 64 da LDB/1961.
Apesar da assistência da Prefeitura de Oiapoque e do que estava
previsto na LDB/1961, a permanência de professores nas escolas era irregular. Assis (1981, p. 107 e 116) comenta que no período de 1960 a
1967, as escolas existentes não atendiam a um “ensino regular,” registrando-se épocas nas quais a Escola “permanecia fechada por falta de
professores. Nesse período, apenas funcionou a [escola] de Santa Isabel
com a permanência da profa. Verônica” e acrescenta “[...] os outros professores que chegaram à escola permaneceram muito pouco tempo na
área.”
Com relação aos alunos podemos inferir que os funcionários da
SEC/AP, com a ajuda da prefeitura de Oiapoque, incentivavam aquilo
que estava preceituado no Artigo 28 da LDB/1961: “a) levantamento
anual do registro das crianças em idade escolar” nas aldeias e “b) fiscalização da frequência às aulas.” Constatamos que o ensino para a zona
rural, incluindo os indígenas, estava preceituado conforme a
LDB/1961, da seguinte forma: realizado em quatro séries anuais (Art.
25); obrigatório a partir de sete anos e ministrado na língua nacional Português (Art. 27). Contudo, Assis (1981) ao fazer levantamento das
condições da educação primária nas aldeias, comentou que encontrara
alunos de até 15 anos, estudando na mesma sala, das crianças menores e, em geral, formavam-se turmas multisseriadas nas escolas das aldeias, a maioria com apenas uma professora.
Entre 1964 e 1974, verificamos que ensino tinha por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança e a
sua integração ao meio físico, social e nacional, por meio de disciplinas
como Matemática, Português e Educação Física, direcionados para as
regras de civilidade, o uso do Português e a adaptação da educação aos
moldes do País (Lei n. 4.024/1961 – LDB). Isto significa que a educação da criança indígena deveria ser feita por meio da “progressiva integração” com “mudança cultural,” como previa a legislação (BRASIL, Lei
n. 5.371/1967).
A partir de meados dos anos de 1970, as escolas passaram a funcionar de forma quase ininterrupta, momento em que o Governo Territorial,19 por meio da Secretaria de Educação, passou a manter a infraestrutura, pagar os professores e a determinar o programa de ensino, previsto no convênio assinado com a FUNAI. Com a SEC/AP responsável
pela educação, os agentes do Estado (governador, prefeitos e inspetores), tiveram livre acesso às áreas indígenas, e passaram a ter mais influência do que os próprios funcionários da FUNAI. (ASSIS, 1981). Também, nesse período, padre Nello Ruffaldi, vinculado ao PIME, passou a
ser mais atuante na área, ao ficar responsável pela coordenação do
CIMI Norte II, em 1975. (Livro de Tombo, 1974-1979).
Os dados encontrados nas pesquisas de Assis (1981) e de Ricardo
19Nesse período o TFA foi governado por: Arthur de Azevedo Henning (1974-1979), nomeado pelo Exército, e Anníbal Barcellos (1979-1985), nomeado pela Marinha.
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(1983), no jornal A Voz Católica (anos de 1972 e 1973), no Livro de Tombo (1974-1979) e nas pastas funcionais arquivadas na SAMF/AP, ajudaram a inventariar alguns elementos acerca das ações das instituições
governamentais e religiosas nas escolas do Uaçá, entre os anos de 1970
e 1980.
Nesse período, houve a regulação do ensino rural para os indígenas, adaptada segundo a Lei n. 5.692/71,20 que previa reformas do ensino para o antigo Primário. Para atender ao novo “Programa Curricular
para a Zona Rural,” como refere Assis (1981, p. 116), algumas mudanças ocorreram na região do Uaçá. Assim, conforme o Artigo 2º (BRASIL,
Lei n. 5.692/71) foram criadas novas escolas e reorganizadas as já existentes:
As escolas de Santa Isabel (Karipuna) e de Kumarumã (Galibi
Marworno) foram mantidas e reorganizadas. As escolas já estavam funcionando, mesmo que irregular, desde os anos de 1940.
As escolas das aldeias Manga e Espírito Santo (Karipuna) e a Escola de Kumenê (Palikur) foram criadas em 1976. Segundo Ricardo
(1983, p. 38), em pesquisas de antropólogos do CEDI, consta que “por
volta de 1964 o SPI instalou uma escola para os Palikur, em caráter experimental,” todavia suas atividades foram encerradas por falta de professor. Na aldeia Espírito Santo (Karipuna) construiu-se uma nova escola, visto que a anteriormente utilizada nos anos de 1940, havia sido
destruída e substituída pela escola construída na aldeia Santa Isabel
(ASSIS, 1981; RICARDO, 1983).
Padre Nello Ruffaldi, missionário do CIMI, descreveu em 1975, no
Livro de Tombo (1974-1979) as condições de alguns prédios escolares
existentes nas aldeias do Uaçá:
Existe uma Escola na aldeia Espírito Santo dos Karipuna, construída de madeira de lei, assoalhada e coberta de
telha de barro. Possui um salão para aulas, alpendre e
compartimento para residência do professor; possui mobiliário próprio, não encontrando-se o mesmo em boas
condições de conservação. Possui área de recreação frontal e um campo de futebol na parte sul. Para os Palikur
ainda não foi construído prédio escolar na atual localização da aldeia [Kumenê]. As aulas funcionam precariamente na Igreja Protestante. O local onde achava-se
construído o prédio da escola foi abandonado pelos índios. Para os Galibi existe um prédio escolar na aldeia de
Kumarumã, construída de madeira de lei e coberta com
telhas de barro e assoalhada. Conta com um amplo salão
para as aulas, alpendre e peças para a residência do professor. O mobiliário existente deixa muito a desejar. Não
existe área delimitada para recreação.

A descrição do representante do CIMI sugere que, a partir dos
anos de 1970, os prédios escolares passaram a se assemelhar, cada vez
20Essa Lei foi elaborada durante o governo de Emílio Garrastazu Médice (1969-1974),
durante a gestão do Ministro Jarbas Passarinho (GERMANO, 1993).
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mais, as escolas da área rural não indígena, inclusive apresentando os
mesmos problemas dos anos anteriores, conforme noticiava o jornal A
Voz Católica no ano de 1964. Mas, apesar de toda a precariedade da estrutura física dos prédios, as escolas passaram a receber o novo programa curricular editado pelo Governo Territorial.
Em 1978, de acordo com Ricardo (1983, p. 16) aplicou-se “um
novo programa curricular para a zona rural (1ª a 4ª série), incluindo:
Comunicação e Expressão (Português), Matemática, Ciências, Integração Social e Estudos Sociais.” Em conformidade com esse Programa, as
escolas na área indígena continuaram com a formação primária de 1ª a
4ª série, apesar de a Lei educacional de 1971 ter estabelecido o 1º Grau
com oito anos de formação (de sete a 14 anos). Pela Lei n. 5.692/71 (Artigos 17, 18 e 20) manteve-se o ingresso de alunos no ensino de 1º
Grau, com idade mínima de sete anos. Porém, Assis (1981) encontrou
salas com alunos de cinco a seis anos de idade e de sete e até mais de
15 anos nas mesmas séries, o que segundo a autora dificultava o trabalho do professor.
Nas quatro séries, além dos conteúdos de Português e Matemática, os alunos indígenas passaram a receber as disciplinas de Integração
Social e de Estudos Sociais, com o objetivo de formar bons cidadãos,
comprometidos e fiéis à Pátria brasileira. O jornal A Voz Católica, nos
anos de 1972 e 1973, refere-se à necessidade de os alunos lerem e escreverem ensinamentos religiosos e morais e textos que construiriam a
ideia de pátria moderna, civilizada e cristã. Esses ensinamentos eram
ministrados nos “Cursos de Férias” e no “Treinamento para Capacitação” dos professores alocados nas escolas da capital e da zona rural.
Nesse treinamento os padres do PIME ministravam conteúdos religiosos, para que os professores aplicassem, no decorrer dos semestres.
Assim, mesmo que o Ensino Religioso tivesse matrícula facultativa pela Lei n. 5.692/71, em seu Artigo 7º, esse ensino passou a fazer
parte do cotidiano das aldeias. Além dos conteúdos recebidos pelos professores nos “Cursos de Férias” e nos “Treinamentos para Capacitação,”
Padre Nello Ruffaldi prestava assistência espiritual e comunitária aos
indígenas no Uaçá e ministrava cursos de liderança e catequese. Ao que
tudo indica o conteúdo ministrado por Padre Nello tornou-se parte do
currículo das escolas do Uaçá. Está registrado no Livro de Tombo (19741979) que nesse período alguns indígenas tornaram-se professores catequistas, principalmente nas aldeias Karipuna e Galibi Marworno, onde
predominava a Igreja Católica.
Outra questão sobre os conteúdos refere-se ao papel dos livros de
leituras e das cartilhas na materialização do ato de educar, segundo o
currículo da educação rural. Nas anotações do Padre Ruffaldi (Livro de
Tombo, 1974-1979) consta que os livros utilizados nas escolas do Uaçá
foram editados pela Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático
(COLTED).21 Esses livros, em geral, associados à ideologia militar, traziam conteúdos que combinavam temas patrióticos, regras de civilidade e
ensinamentos religiosos. Esses conteúdos, também, estavam presentes
nas cartilhas distribuídas pelo CIMI nas comunidades indígenas, con21Instituída por meio do Decreto n. 59.355/1966.
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forme anotações de Padre Nello.
Quanto aos professores, a Lei n. 5.692/71 em seu Artigo 30, exigia habilitação específica de 2º Grau para ensino de 1ª a 4ª série. No entanto, apesar da mudança na legislação educacional, encontramos nas
pastas da SAMF/AP diplomas das professoras primárias designadas
para as aldeias, emitidos pelo Instituto de Educação de Macapá (IETA),
de acordo com a LDB/1961, ou seja, os professores tinham formação
Ginasial (1ª a 4ª série). O “Relatório FUNAI-Missões” de 1976, inserido
no Livro de Tombo (1974-1979), igualmente informou que anualmente
as aldeias “recebiam dois professores por ano, lotados na Secretaria de
Educação, Saúde e Serviço Social do Governo do Território Federal do
Amapá, com formação no Curso Ginasial.” Neste caso, consideramos o
que destaca Saviani (2011, p. 34):
Isto porque, dado que o golpe visava garantir a continuidade da ordem socioeconômica que havia sido considerada ameaçada no quadro político presidido por João Goulart, as diretrizes gerais da educação, em vigor, não precisavam ser alteradas. Bastava ajustar a organização do
ensino à nova situação.

Ainda com relação à lotação de docentes, também foi possível localizar nas pastas da SAMF/AP, documentos que comprovavam desistência de algumas professoras designadas para a aldeia Manga, Santa
Isabel e Kumarumã, com posterior substituição por outros. Em geral,
professoras desistiam das vagas nas escolas devido às dificuldades tanto para chegar e sair das aldeias, como pelo árduo trabalho que tinham
pela frente. Os docentes residiam nas escolas e ficavam responsáveis
por toda a rotina escolar, desde a parte burocrática até a merenda escolar oferecida pelo Governo. Por isso, às vezes as professoras não chegavam a ficar nenhum semestre na aldeia. Assis (1981) corrobora tal fato,
afirmando que muitos professores, ao se deslocarem para as férias, não
mais retornavam para as escolas da área indígena e, então, a SEC/AP
tinha que enviar outros professores para substituí-los no semestre seguinte.
Além disso, a expectativa dos professores quanto às escolas nas
aldeias era muito negativa, principalmente pela barreira linguística que
enfrentavam e a cultura diferenciada dos indígenas, difíceis de serem
dominadas. No Uaçá, o ensino foi voltado para alunos de 1ª a 4ª série,
ministrado “obrigatoriamente na língua nacional,” considerada como
“instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira.”
(Lei n. 5692/1971, Art. 4º). Porém, no contexto do regime militar, foi
acatado também o que previam a Convenção n. 107 (BRASIL, Decreto n.
58.824/1966) e o Estatuto do Índio (BRASIL, Lei n. 6.001/1973): alfabetizar os índios na Língua do grupo e em Português, salvaguardado o
uso da primeira, assegurando a transição progressiva da língua materna ou vernacular para a língua nacional. Porém, como fazer a transição
de um idioma para o outro, se os professores que iam para as aldeias
desconheciam a Língua própria dos indígenas do Uaçá? A barreira linguística constituía um problema para a adaptação da educação escolar
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nas aldeias - conforme previa a legislação sobre o índio - mesmo que os
indígenas, como os Karipuna e os Galibi Marworno, já dominassem um
pouco a Língua Portuguesa. Esse problema se agravava entre os Palikur, pois os indígenas dessa etnia falavam muito pouco em Português,
conforme refere Padre Nello, em 1976. (Livro de Tombo, 1974-1979).
Avaliamos, nessa época, a dificuldade quanto à ordenação do currículo para o ensino das escolas indígenas, com base na educação rural,
por dois motivos: 1) era feito por séries anuais de disciplinas; e 2) os
estabelecimentos de ensino funcionavam em períodos letivos regulares,
organizados por semestres, com provas finais e com prescrição de férias
(BRASIL, Lei n. 5.692/1971, Art. 8º). Assis (1981, p. 126) menciona a
reprovação de aluno “com cêrca de 15 faltas,” em função de o calendário escolar rural desconsiderar a cultura e os períodos das atividades
produtivas das aldeias, principalmente o momento de plantar e colher,
atrapalhando os trabalhos comunais da roça. Em todo o ano letivo existiam as provas finais, com verificação do rendimento escolar, compreendendo avaliação do aproveitamento e apuração da assiduidade. A avaliação era expressa em notas, de acordo com o que previa o Artigo 14
(BRASIL, Lei n. 5.692/71) e os alunos sentiam muita dificuldade com
essa sistemática. Também corroborava o fato de que os Inspetores de
Ensino se faziam presentes nas aldeias para a realização dos exames finais. De acordo com Assis (1981), tal presença criava um clima de expectativa para os alunos, visto que os exames eram elaborados por pessoas de fora, desconhecedoras das particularidades de cada classe de
alunos e da cultura indígena.
No Livro de Tombo (1974-1979) constatamos que a escolarização
dos indígenas do Uaçá, também, foi organizada a partir da implantação
do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), com apoio da Igreja Católica. Karipuna, Galibi Marworno e Palikur receberam o curso
MOBRAL nas aldeias desde 1974, mesmo que irregularmente. Padre
Nello Ruffaldi, que em 1975 assumira a coordenação do CIMI Norte II,
anotou que uma equipe do MOBRAL visitara os povos do Uaçá para fazer um “diagnóstico da atuação do programa:”
11 de março de 1975 - A equipe do MOBRAL visitou seu
Côco em Santa Isabel (Karipuna). Depois foram ao Urucauá (Palikur) e lá encontraram Paulo Orlando, Moisés e
o chefe do Posto, Sr. Ronaldo [...]. Estavam também Sr.
Haroldo e esposa, missionários americanos e estudiosos
da língua indígena,22 que estão traduzindo para a língua
Palikur o Novo Testamento. E após longa viagem chegaram ao Cumarumã (aldeia Galibi).” (LIVRO DE TOMBO,
1974-1979).

Segundo Ricardo (1983), os povos do Uaçá passaram a receber regularmente o MOBRAL, a partir de 1978. Padre Nello destacou em suas
anotações que as salas do MOBRAL, em 1979, ficavam lotadas de alunos, entre 16 e 40 anos, demonstrando a adaptação dos indígenas à Es22Esses missionários protestantes eram membros do SIL e estiveram entre os Palikur
durante muitos anos, conforme Artionka Capiberibe (2009)
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cola.
Nos primeiros anos de 1980, o MOBRAL passou a financiar nas
aldeias, além das turmas de adultos, também o Pré-Primário, com alfabetizadores recrutados sem muita exigência de formação. Padre Nello
faz referência no “Relatório FUNAI-Missões” de 1976, que a metodologia
do MOBRAL se baseava em Paulo Freire (Livro de Tombo 1974-1979). No
entanto, dentre os documentos inventariados, destacamos “indícios”
Ginzburg (1989), nos quais percebemos que as semelhanças eram apenas superficiais. Ademais, verificamos que as mensagens do material
didático, descritas no jornal A Voz Católica, em 11/02/1973, reforçavam ensino baseado no esforço individual do educando e na necessidade de sua integração a cultura cristã e ao processo de modernização e
desenvolvimento do País.
Esse padrão de ensino era apoiado pelas ações do PIME e do CIMI
Norte II, no interior das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), que
tinham o objetivo de defender a opressão sofrida pelas comunidades
indígenas, de forma a incentivá-los a lutar por seus direitos. Também
funcionou nesse período o “Projeto Casulo,” vinculado à Legião
Brasileira de Assistência (LBA), em conjunto com a Colônia Militar de
Clevelândia/Oiapoque. Na escola da aldeia Manga (Karipuna) esse
projeto destinava-se a desenvolver ensino bilíngue a crianças indígenas,
da seguinte forma: primeiro ensinava-se a Língua própria dos
indígenas, depois o Português.
Assim, entre o final de 1970 e meados dos anos de 1980, além da
escola oficial da SEC/AP funcionou o curso MOBRAL e o “Projeto Casulo” que, apoiados pelo PIME e CIMI, passaram a implementar o ensino
bilíngue nas aldeias Karipuna e Galibi Marworno, entre 1982 e 1983.
(Livro de Tombo, 1974-1979).
A partir dos convênios estabelecidos entre FUNAI, SEC/AP, Prefeitura de Oiapoque e LBA, bem como das ações do PIME e CIMI, a Escola
nas aldeias passou a ter uma função mais precisa quanto ao objetivo de
acelerar a integração nacional dos indígenas e consolidar valores morais
e cristãos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a caracterização dos estudos que enfocam a Escola e a educação dos indígenas do Uaçá foi interessante perceber, por meio de fontes encontradas em acervos locais, a ação das instituições governamentais e religiosas quanto à formalização e regularização das escolas nas
aldeias Karipuna, Galibi Marworno e Palikur, entre 1964-1985.
Na época estudada, coube ao governo militar estabelecer um ordenamento jurídico voltado para a escolarização dos indígenas, de forma a consolidar uma educação que atendesse aos ideais voltados para
“Civilizar e integrar o índio à Nação,” combinando temas patrióticos, regras de civilidade e ensinamentos religiosos. Nesse contexto, a Escola e
a educação destinadas aos indígenas foram adaptadas nas aldeias, com
base na Educação Rural e em consonância à legislação educacional.
Com avaliação das fontes inventariadas, percebemos que a legislação do período e a ação de cada instituição envolvida com a escolari-
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zação de indígenas do Uaçá, durante o regime militar, marcaram o
modo como a educação escolar foi se constituindo e, de fato, tornandose na via mais adequada para implementar valores civilizatórios, cívicos
e cristãos. Finalmente, contatamos como a forma de escolarização dos
indígenas da atual TI Uaçá serviu aos propósitos do governo local e nacional, bem como das instituições religiosas.
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HISTÓRIA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO
TERRITÓRIO DO AMAPÁ (IETA) – 1949 A 20051
Geraldo Inácio Filho*
João Wilson de Carvalho**
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1. INTRODUÇÃO
O foco no processo metodológico de construção do presente trabalho decorre da singularidade do seu objetivo: escrever o itinerário de
vida do IETA contextualizando o seu significado para a formação de professores no Amapá, para, ao mesmo tempo, perquirir sobre as práticas
educativas do seu cotidiano, alcançar a cultura escolar específica da
primeira escola dedicada à formação de professores no referido estado,
relacionar às vicissitudes da vida dessa escola com o panorama educacional, local e nacional, enfim, tratar realmente do sentido histórico do
IETA na educação no Amapá.
Justifica-se esse esforço de interpretação teórica da história do
IETA pela compreensão de que é no cotidiano da educação formal que
melhor se aplica o projeto da História da Educação, o da compreensão
da origem dos problemas educacionais, seu desenvolvimento e condicionantes sociais, políticos e econômicos, no concreto, no lócus da prática
pedagógica, onde melhor se visualiza a educação não como produto
apenas das estruturas e de uma lógica de produção, mas também como
mediadora da reprodução dessas estruturas, produzindo, ela mesma,
inúmeras contradições.
O IETA foi, acima de tudo, uma contradição permanente no Amapá, e talvez essa seja a fundamental importância de sua história, não do
ponto de vista formal da história oficial, mas sim da perspectiva de sua
cultura escolar, do seu currículo oculto, do saber empírico, dos simbolismos e metáforas que compunham o seu imaginário, enfim, do conjunto das representações imagéticas e discursivas que fixavam uma prática
de forma mais firme do que a legislação ou as teorias pedagógicas.
Decorrente disso a busca de uma metodologia fundamentada em
uma epistemologia crítica na pesquisa em História, porque implica em
firmar um compromisso com a posição filosófica que entende o saber científico sobre o passado como espaço de poder político e todas as suas
1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação “Instituto de Educação do
Amapá: uma história de educação pelo exemplo.”
*Doutor em História da Educação (PUC/Camp). Pós-doc. Universidade de Lisboa.
Mestre em Filosofia (PUC/Camp). Professor T itular/UFU e integrante do PPGED/FACED/UFU. Professor Pesquisador II/CNPq. Coordenador do Núcleo de Pesquisas em
História e Historiografia da Educação - NEPHE. e-mail: gifilho@faced.ufu.br
**Doutor em Educação pelo DINTER UFU/UNIFAP. Mestre em Filosofia
da Educação – IESAE/FGV. Esp. em Educação de Adultos - UFPB. Graduado em Filosofia, Psicologia (UFPA) e Direito (UNIFAP). Professor Associado/Curso de Ciências
Sociais, Filosofia - UNIFAP. e-mail: wilsoncarvalho@unifap.br
(*) Nota da Organizadora: este capítulo foge ao padrão dos demais, pois o autor João
Wilson Carvalho recusou-se a aceitar os ajustes ao seu texto, advindos da estrutura
definida no consórcio UFU/UNIFAP que incluíam obediência às normas da Língua
Portuguesa e às da ABNT.
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demais consequências. Da mesma forma, situando-se sob a visão de
mundo histórico-dialética, hermenêutica ou fenomenológica, o pesquisador firma um compromisso com uma epistemologia da História centrada no sujeito, onde a objetividade do conhecimento sobre o passado
não se faz pela anulação do sujeito e da subjetividade, mas sim pelo reconhecimento de seu papel central no ato do conhecimento, sem se esquecer, como é óbvio, da realidade do objeto em estudo.
2. O referencial teórico
O fundamento teórico para a compreensão histórica do IETA é encontrado no pensamento dialético de Paolo Nozella e Ester Buffa (2005),
que indica a construção da história das instituições escolares na busca
de todos os dados possíveis, relacionados com o panorama socioeconômico e político. Esses pensadores da educação fornecem também as categorias de análise (cultura escolar e representações docentes).
Complementa-se essa proposta com as formulações de Dominique
Julia (2001), que propõe a História das Instituições Escolares fundada
na história sociocultural da escola. A cultura escolar como um conjunto
de normas e práticas que surgem na escola, a partir das relações com
as culturas que lhe são contemporâneas e, principalmente, abre para a
possibilidade de utilização de novas fontes; com o pensamento de Roger
Chartier (1990), e a aplicação da formulação de Dominique Julia na
análise das relações entre a cultura escolar e sua representação,
Também Viñao Frago (1998) e a cultura escolar nas continuidades e persistências da escola. Jaques Le Goff (1990) e as imagens como
fragmentos de uma realidade. André Chervel (1990) e a escola como o
espaço de produção de uma cultura específica, que lhe dá identidade.
E, finalmente, Justino de Magalhães (1998) e a necessidade de uma metodologia capaz de sistematizar a vida de uma instituição e dar a ela
um sentido histórico.
3. A metodologia
A metodologia da pesquisa tem sua base em Maria Cecília Minayo
para quem a dialética é um caminho do pensamento e a pesquisa um
artesanato intelectual. Para ela as representações são como imagens
construídas sobre o real, que se institucionalizam e que tem na linguagem o seu espaço privilegiado, visão a partir da qual a abordagem qualitativa na pesquisa resulta num mergulho no mundo do significado, e a
teoria um esquema interpretativo da realidade, jamais uma camisa de
força metodológica (MINAYO, 2007). Assim, as representações, ainda
que apareçam como elaboradas em uma mente individual, se estabelecem socialmente no espaço do grupo como saberes consensuais naquele
grupo, criando referências do próprio grupo. Com base nesse fundamento, as representações sociais são entendidas como “imagens construídas sobre o real” (MINAYO, 1992, p. 108).
E em apertada síntese, essa é singela proposta do texto, apresentar uma história do IETA construída a partir das representações que
compunham a sua cultura escolar e que davam singularidade a sua
prática educativa (FRAGO, 1998), tendo como fio condutor as represen-
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tações relacionadas ao trabalho e ao conhecimento docente do professor
das séries iniciais projetadas nas imagens 2 da escola e na fala dos atores de sua prática educativa quotidiana, no período 1949-2005, e que
encontra respaldo em um posicionamento que é praticamente consensual entre os pensadores que se dedicam ao estudo da história das instituições escolares, da necessidade de aplicação de metodologias criativas e complexas, hábeis a alcançar a identidade histórica dessas instituições e a singularidade de seu modelo educacional construído no
quotidiano de sua prática (SANFELICE, 2002), sem o que o objetivo
principal da História da Educação resta esvaziado.
3.1. A opção pela pesquisa qualitativa, as categorias de análise e a
hipótese de trabalho.
Em toda abordagem de um problema, tanto na perspectiva quantitativa como na qualitativa, as categorias de análise, de forma geral,
são conceitos utilizados para viabilizar a organização, ou de classificar
as informações obtidas, tornando possível a interpretação pelo investigador. Por isso, devem ser definidas e explicitadas previamente, apresentar proximidade com o tema da pesquisa e com a experiência dos
pesquisados, além da capacidade de ordenar os dados colhidos em relação a uma hipótese de trabalho.
Entretanto, na perspectiva qualitativa de pesquisa, se não há a
exigência do rigor matemático na descrição da categoria, há a necessidade de que, mais que um conceito de elevado grau de generalidade e
com todas as características listadas anteriormente, a categoria de
análise deve apresentar relação direta com o fenômeno estudado (MINAYO, 1992).
A importância disso numa pesquisa qualitativa é que o pesquisador não depende de formulação de hipóteses concebidas como relação
causal entre uma variável independente e uma dependente (e com seguro controle das variáveis intervenientes), do que decorre a importância
da categoria de análise em pesquisas dessa natureza, onde, no máximo,
se utiliza uma hipótese de trabalho, que tem o fito apenas de orientar a
coleta de dados, e não há nenhuma exigência de estabelecer relações
causais entre variáveis mensuráveis.
Nesse sentido, a principal categoria de análise utilizada nesta
abordagem é a cultura escolar. Essa categoria se torna mais específica
porque o fio condutor da pesquisa se constitui das representações do
trabalho e do conhecimento docente do professor das séries iniciais, à
medida que essas representações são analisadas em estreita relação
com a evolução da cultura escolar ao longo do tempo, captadas na fala
dos atores da prática educativa cotidiana, dos trabalhadores do “chão
da escola”, como se poderia dizer parafraseando Carlos Lucena quando
se refere ao operário do “chão da fábrica” (LUCENA, 2011).
2A palavra imagem está sendo aplicada aqui abrangendo todas as formas em que faz
concreta a representação imagética, como fotografias, símbolos da escola em frontispícios de documentos, mapas que revelam a organização da distribuição do espaço físico
escolar, referências/concepções arquitetônicas de prédios escolares, etc.
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3.2. O papel da pesquisa preliminar
No presente caso, a utilização de uma pesquisa preliminar não se
limitou a costumeira sondagem da forma de abordar o problema, mais
que isso, a pesquisa preliminar permitiu estruturar os meios de coleta
de dados, dimensionar o universo da pesquisa, definir as categorias de
análise e, principalmente, permitir a formulação da hipótese de trabalho. Com a execução da pesquisa preliminar, foi emergindo a hipótese
de que a educação pelo exemplo foi representação instituinte da prática
educativa no IETA.
3.3. A pesquisa principal
A pesquisa propriamente dita foi construída a partir da pesquisa
preliminar, e visava definir as principais representações e estabelecer
nexos com a história da Instituição, a partir de indicadores da pesquisa
de arquivo. Assim, essa pesquisa principal só foi iniciada quando já definidos a amostra, os instrumentos de coleta de dados e a hipótese de
trabalho, já que se destinava à elaboração da história do IETA como
uma construção dialética, a partir das representações docentes do trabalho e do conhecimento do professor das séries iniciais, captada entre
os atores que vivenciaram o cotidiano da prática educativa do IETA,
contraposto ao panorama da formação de professores das séries iniciais, local e nacional.
3.4. O universo e a amostra
Segundo registros do Arquivo do IETA, passaram pela escola ao
longo de seus 56 anos de existência 19.906 alunos, 170 professores e
técnicos, 7 secretários escolares. 17 pessoas que trabalharam no apoio,
além de 32 diretores e vices (AMAPÁ, 1991).
Na verdade, 25 pessoas assumiram a direção da escola, mas devese considerar que era rotina no IETA a substituição de um diretor por
professores com experiência na vice-diretoria, e da mesma forma a categoria dos técnicos e professores, também de difícil dimensionamento, já
que alguns dos diretores também ministravam aulas, alguns secretários
escolares tornaram-se vice-diretores e que vários técnicos assumiam
também disciplinas pedagógicas (BENTES, 1991).
O universo da pesquisa foi definido como todos os gestores, técnicos, professores, pessoal de apoio e alunos que passaram pelo IETA ao
longo de sua existência, e que ainda se encontram em condições de falar sobre o quotidiano escolar do IETA.
A amostra foi fixada em 10 gestores (diretores e vices), 10 técnicos
(orientadores, supervisores e coordenadores de estágio), 20 professores,
3 secretários escolares, 5 pessoas do apoio, (agente de portaria, inspetores de alunos, responsável pelo mimeógrafo da escola), e 40 ex-alunos
do IETA, atuantes ou não na profissão docente. Como se trata de uma
pesquisa qualitativa, não se aplica aqui o cálculo da significância estatística da amostra e esses quantitativos constituem mera previsão, já
que poderiam ser ultrapassados por necessidades de esclarecimentos
sobre questões fundamentais.
Assim, na fase final da pesquisa, em função da necessidade ob-
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servada ao longo do processo de coleta de dados e interpretação concomitante, foram acrescentados depoimentos de dois secretários de educação e dois membros do Conselho de Educação do Amapá, em função
de questões que ultrapassavam os limites da amostra definida inicialmente.
3.5. Os instrumentos de coleta de dados.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: inicialmente
o questionário, especialmente na pesquisa preliminar, e a seguir a entrevista com questões abertas. Na pesquisa principal, a opção foi a tomada de depoimentos e o grupo de discussão, para esclarecimento das
questões controversas. É que, com a experiência adquirida na pesquisa
preliminar, restou bem claro a ineficácia do questionário, apesar da
possibilidade de seu uso pela internet, e a baixa produtividade da entrevista, mormente pelo elemento inibidor que era o gravador. Optou-se
então pela tomada de depoimentos taquigrafados e pelo Grupo de Discussão, considerados os mais produtivos na pesquisa preliminar.
A Tomada de Depoimento, instrumento utilizado na pesquisa
principal, consistiu em um procedimento simplificado inspirado no paradigma indiciário e nos procedimentos inquisitórios administrativos,
que se mostrou muito mais fértil na produção de dados do que a aplicação dos questionários e entrevistas utilizados na pesquisa preliminar,
apresentando a vantagem de poder ser dirigido para o tema principal da
pesquisa, orientado e reorientado ao longo da própria aplicação.
O depoimento era taquigrafado no momento da fala à vista do sujeito da pesquisa, e após, digitado e impresso, e então devolvido ao de poente, que poderia rever toda a sua fala, corrigir, completar, apor esclarecimentos, para, enfim, assinar e devolver para o pesquisador.
A Tomada de Depoimentos partia de questões elementares, como
a função na escola, o período em que trabalhou/estudou, nomes de diretores e professores mais conhecidos, para então dirigir-se às representações da relação trabalho e conhecimento docente do professor das
séries iniciais no IETA, principalmente as imagéticas, metafóricas e alegóricas, já identificadas anteriormente na pesquisa preliminar como
marcadoras de fases na vida da escola (CARVALHO, 2012).
Assim, embora a técnica da entrevista também se utilize de questões de esclarecimento (buscam esclarecimentos quando o discurso parece confuso), focalizadoras (que trazem a entrevista para o foco desejado) e de aprofundamento (feitas quando o pesquisado toca no assunto
de modo superficial), e de que também a entrevista pode prever a devolução da interpretação do pesquisador para o entrevistado, é utilizada
aqui a expressão “Tomada de Depoimento”, para a técnica aplicada na
coleta de dados, devido à sua concatenação com a técnica do Grupo de
Discussão e para enfatizar o escopo do procedimento do processo investigatório.
O Grupo de Discussão foi de aplicação restrita às questões controversas encontradas na aplicação dos depoimentos e consistia em um
procedimento inspirado no Grupo Focal e no Círculo Hermenêutico Dialético, porém bem mais simplificado e adaptado à pesquisa em história,
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diferindo destes principalmente pela atenção dada pelo pesquisadormoderador à forma das participações, às falas e aos silêncios significativos, posturas durante o debate e envolvimento com o tema (CARVALHO,
2012).
O Grupo de Discussão era constituído de voluntários, interessados e conhecedores da questão a ser discutida, aberto pelo moderador
com uma questão direta a ser debatida pelos componentes do grupo e
encerrado tão logo o tema perdesse o interesse pela maioria dos participantes. Qualquer participante poderia retirar-se do Grupo no momento
que assim desejasse e a intervenção do pesquisador era reduzida à função de moderador da discussão.
As sínteses da participação de cada componente do grupo eram
reduzidas a termo e apresentadas ao participante, para aprovação ou
alteração, momento em que o mesmo poderia acrescentar outros dados
que acaso houvesse lembrado posteriormente.
Todas as sínteses de informações colhidas com estes instrumentos (questionário, entrevista semiestruturada, tomada de depoimento e
grupo de discussão) foram digitadas pelo autor e submetidas aos sujeitos da pesquisa, para aprovação, correção ou ampliação, o que deveria
ser feito de próprio punho pelo autor das informações. Caso surgisse alguma informação importante na correção e/ou alteração, o instrumento
poderia voltar ao sujeito, para que, querendo, ampliasse ou esclarecesse
as alterações, tantas vezes quantas fosse necessário.
3.6. Procedimentos de desidentificação
Todos os instrumentos foram desidentificados por códigos alfanuméricos, relacionados ao tipo do instrumento (questionário, entrevista,
depoimento, grupo de discussão) e o período de sua aplicação. Os fornecedores das informações eram cientificados que nenhum nome seria
publicado e todo o material utilizado seria destruído posteriormente.
3.7. A interpretação dos dados e o contraponto nos registros de arquivos
Pela natureza da metodologia e em virtude da opção pelo depoimento e pelo grupo de discussão como principais instrumentos de coleta, a análise e interpretação dos dados foi concomitante ao processo de
coleta, construindo-se a sequência de coleta de dados com a determinação de outros sujeitos a partir da citação por um ou vários outros depoentes, ampliando-se a malha de informações, e a formação de grupos de
discussão a partir de questões controversas ou de informações consideradas ambíguas ou em descordo com documentos de arquivo.
Todas as informações coletadas que se apresentaram como absurdas e/ou francamente inconsistentes com relação ao momento histórico a que deveriam ser referir, após verificação da validade do registro, foram simplesmente descartadas e desconsideradas para a construção da história do IETA, entendidas como lapsos de memória individual
e/ou processos senescentes nos informantes.
Por fim, a compreensão dos fatos em um processo de gradativa
ampliação e aprofundamento, que se dá no processo de análise e inter-
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pretação, favorecido pela natureza das técnicas de coleta de dados.
De fato, quanto um primeiro depoimento traz dados que exigem
aprofundamento, depois de feita a transcrição da fala do depoente há
um retorno para conferência pelo sujeito, que pode simplesmente aprovar tudo o que foi digitado (o que raramente acontece), ou pode riscar
trechos, corrigir, inserir novas informações. Se com essas novas informações são sanadas as dúvidas, encerra-se aí essa série. Se não, perguntas diretas são formuladas pelo pesquisador ao depoente. Suas respostas são taquigrafadas e digitadas, e trazidas novamente para sua
aprovação, e assim sucessivamente até que não restem dúvidas sobre o
fato em foco.
Em persistindo as dúvidas, e sendo um fato essencial para a compreensão da história da instituição de ensino e que apareça também em
outros depoimentos, forma-se um grupo de discussão para a solução do
dilema.
Um exemplo paradigmático da aplicação do Grupo de Discussão
está no grupo formado para discutir um tema polêmico na história do
IETA, a experiência com as disciplinas instrumentais e seu papel na
evolução da escola. Nesse procedimento é claramente identificado o projeto das disciplinas instrumentais como uma forma eficiente de instrumentalizar o aluno a lidar com as disciplinas que ministraria em sua
própria sala de aula, a obter segurança com o conteúdo próprio das
séries iniciais, mas sob uma perspectiva interdisciplinar. Porem quando
o debate se aprofunda vemos configurando-se algumas imagens interessantes da relação trabalho e conhecimento docente sobre a concepção
de disciplinas instrumentais:
Língua Portuguesa 2 – Por isso eram grupos de 10 ou 15
alunos. As salas também eram divididas, pena que era
com compensado, e o barulho acabava prejudicando o
objetivo das DI... Não sei dizer quem trouxe essa ideia
para o IETA e nem o fundamento teórico, mas acho que
foi a Expedita... Língua Portuguesa 1 – Acho que não deu
muito certo... Pelo menos para os meus alunos, que acho
que precisaram estudar mais gramática par poder ter segurança no conteúdo...
Matemática: – Pois eu acho que, com as DI, os alunos se
tornaram melhores professores do que eu... Quer dizer,
pra dar aula pra quem é das séries iniciais... Não sei por
que não foi pra frente...
Didática – Com as DI eu ouvia muito das alunas: “Eu estou amando dar aulas.” Era o gostar, o se envolver com o
magistério... E nisso a disciplina instrumental era ótima,
porque o aluno podia sentir a sensação de dar aula... E
de ter apoio nesse projeto, apoio concreto, prático, ensinando como e aprendendo junto com ele... Até a troca de
material didático, não só entre os alunos, mas até entre
alunos e professores era muito produtiva nesse sentido...
Os alunos trabalhavam tanto o material que às vezes até
a gente pedia para utilizar...
Matemática: – Realmente, era empolgante isso...
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Língua Portuguesa 2 – Um grande problema nas instrumentais era que alguns professores acabavam fazendo
das DI uma aula de reforço. É difícil, realmente, ver que o
aluno tem alguma dificuldade, alguma deficiência na matéria e não aproveitar aquela situação do grupo pequeno
para trabalhar a deficiência de conteúdo do aluno na
matéria geral... Mas aí é um desvio, porque não era esse
o objetivo...
Língua Portuguesa 1 – Ah! Eu também fiz isso muito...
Usei muitas vezes a aula de instrumental para trabalhar
o problema da leitura, porque o aluno, sem leitura...
Didática: – Mas é por isso que o pessoal da didática dizia:
“Esse pessoal da linguagem está acabando com as instrumentais...”
Matemática: – Mas essa parte também era necessária.
Você precisa reforçar o conteúdo para que o sujeito dê
uma boa aula...
Língua Portuguesa 2 – Mas as DI não eram para isso...
Língua Portuguesa 1 – É, mas não foi por isso que se
acabou com elas no IETA.
Matemática: – Eu, na minha aula, tentava que o aluno
não tivesse lacunas na sua formação... A aula instrumental era dada de forma diferente... Se eu era muito novo,
se não tinha a prática que precisava ensinar pra eles, eu
pesquisava junto com eles... E depois tinha o resto da
equipe para apoiar...
Língua Portuguesa 1 – Pois eu não tenho saudade nenhuma das DI.
Língua Portuguesa 2 – Bom, elas não cumpriram seu papel. As pessoas acabaram continuando a trabalhar separadamente, cada qual a sua matéria e pronto... E não era
esse o projeto. Faltaram mais reuniões, mais conjunto,
para que as pessoas unificassem a atitude com as DI.
Matemática – Pois pra mim foi uma questão política, foi
essa visão capitalista que envolve tudo... Os caras da Secretaria (de Educação) não admitiam as DI porque ocupava muitos professores e muita carga horária, e eles querem ver o menor número de professores com o maior número de disciplinas, e com as instrumentais essa relação
diminuía... E aí precisava de mais professores... (CARVALHO, 2012).

Como se pode facilmente observar, para o professor “2”, da mesma disciplina Língua Portuguesa Instrumental, a imagem prevalente no
imaginário ietano de um saber específico, próprio e prático, do professor
das séries iniciais, é bastante forte, e se projeta na execução das disciplinas instrumentais. Para o Professor “1”, essa imagem tem outra configuração, meramente formal. Na verdade, para esse professor, o conhecimento específico tão valioso para o seu colega da mesma disciplina, é
de importância menor, logo, o trabalho do professor das séries iniciais
também não apresenta nenhuma especificidade relevante, podendo ser
executado sem problemas por um professor que possua o domínio do
conteúdo formal.

Interfaces da Educação |105
Trata-se, portanto, de uma técnica de coleta de dados extremamente afinada com a concepção metodológica e com os objetivos da pesquisa.
3.8. A periodização da história do IETA
Os resultados da pesquisa são apresentados nos cinco capítulos
correspondentes às fases da vida do IETA, delimitadas por momentos
marcantes e característicos dessa vida, compondo uma descrição que
representa a forma como o autor interpreta a história do Instituto de
Educação do Amapá a partir da aplicação da metodologia dialética, tendo como fio condutor representações do trabalho docente na cultura escolar do IETA, e hipótese de trabalho a educação pelo exemplo como
cerne (representação instituinte) da prática educativa ao longo de toda a
história da escola.
4. A história do IETA numa construção dialética
A construção do texto da tese: “IETA: uma história de educação
pelo exemplo” foi também pelo processo dialético, a partir dos dados colhidos na pesquisa das representações do trabalho e do conhecimento
docente na cultura do IETA, dos documentos de arquivo, da análise da
produção dos memorialistas e pela inserção no panorama social e educacional da formação de professores das séries iniciais no Brasil.
Por esse processo foram estabelecidas cinco etapas ou fases na
história da instituição escolar IETA, com o objetivo de facilitar a descrição interpretativa de sua história, e visualização da gradativa sedimentação de representações imagéticas que consolidaram uma cultura escolar rica e singular, o lócus da compreensão do significado dessa instituição escolar para a educação amapaense, do seu surgimento, do
grande prestígio alcançado junto à comunidade, e de sua extinção.
Seriam as fases:
1) Pioneirismo, que vai de sua criação, em 1949, sem uma demanda real, como Curso Normal Regional, passando pela criação, ainda
em condições precárias, da Escola Normal de Macapá (1954) e vai até a
transformação em Instituto de Educação do Amapá (1965), cuja principal representação imagética do período é calcada no lema de seu criador
“sanear, educar e povoar”, a qualquer custo e justificativa;
2) Fase de consolidação, tanto do IETA como escola quanto da
representação do trabalho e do conhecimento docente construída sobre
o exemplo, a partir dos políticos herdeiros do janarismo3 e do papel dos
intelectuais tradicionais no IETA, impondo-se pelos resultados obtidos
pelo IETA na colocação de professores das séries iniciais por todo o TFA;
3) O auge, a fase áurea do IETA, quando a escola alcança uma
autonomia nunca vista entre as escolas e na educação do Amapá, quando as representações do trabalho e do conhecimento se cristalizam em
torno de imagens de uma formação solidária em serviço dentro do próprio IETA e de resistência da escola às tentativas de desmonte da equi3Janary Gentil Nunes foi o primeiro governador do Território Federal do Amapá e que
dominou o cenário político do Amapá até os anos setenta. Seus seguidores eram chamados de janaristas.
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pe, promovida pelos interesses políticos na ação da escola;
4) A fase da crise, o prenúncio do fim, quando as representações
do trabalho e do conhecimento docente, visualizados como capazes de
conferir uma imunidade política ao IETA, levadas às últimas consequências, começam a se revelar ilusórias;
5) A fase do choque/extinção, quando imperam as representações do trabalho docente sob a imagem da perseguição política aos gestores e técnicos do IETA, e as interpretações pessoais da crise.
Por fim, no texto final, a história do Instituto de Educação do
Amapá é apresentada como o desenvolvimento de uma cultura escolar
muito singular, que tinha como base as representações da educação
pelo exemplo e da ação coletiva, construída e vivificada nas práticas de
formação em serviço pelo esforço pessoal e pela solidariedade, resultando em uma educação de qualidade como marca da escola. Essa qualidade quase mítica do IETA, concretamente visualizada no seu produto,
funcionaria como uma blindagem para qualquer ingerência político-partidária nos destinos e opções da escola.
A base dessas representações é encontrada no ideário estadonovista do janarismo, nas imagens do escoteiro desbravador, e na conduta
exemplar dos professores tradicionais do IETA (SANTOS, 1998).
A identidade do Amapá como uma terra de luta, isolada no setentrião amazônico, onde as pessoas costumavam se referir a algo que
“aconteceu lá no Brasil.” A Capitania da Costa do Cabo Norte e Terra
dos Tucujus (1637); Contestado Franco-brasileiro, a partir de 1841;
Município de Montenegro da Província do Pará, em 1900, com o Laudo
Suiço; Território Federal do Amapá, em 1943; e Estado do Amapá, em
1988. A simbologia da Fortaleza SJ de Macapá nas bandeiras e símbolos. O herói Cabralzinho. O janarismo. A longa história de líderes políticos paternalistas (AMAPÁ, 1992).
A divisão da história do IETA serve apenas para facilitar a exposição, até porque essas fases não representam momentos estanques da
vida da escola, mas são momentos de sua vida que apresentam características e relações específicas.
4.1. O Instituto de Educação do (Território do) Amapá na Fase do
Pioneirismo: da imagem do “sanear, educar e povoar” do janarismo
estadonovista à formação da identidade da “escola intelectual”
(1949-1965).
“No Amapá, considero como o maior problema a resolver,
para maior eficiência da educação, a formação do professorado.” Janary Nunes, Governador do TFA, no Relatório
de Atividades do Governo do Território Federal do Amapá,
1944.

A educação em Macapá na época da criação da Escola Normal era
praticamente inexistente. Segundo LOBATO (2009, p. 128), quando o
então Capital Janary Nunes chegou para governar o recém-criado Território Federal do Amapá, a grande maioria da população, não só de Macapá, a capital, como em todo o Território, era analfabeta. De fato, a par
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de sua condição de parte esquecida do Pará, em todo o Território de
Amapá, com uma população de 26.000 pessoas, existiam apenas sete
escolas, todas em condições precárias (Excluem-se dessa conta as escolas guianenses que ainda funcionavam no Oiapoque). Não existiam escolas particulares, nem mesmo as costumeiras escolas paroquiais, que
no Amapá só surgiriam na década de sessenta.
Com essa configuração da população escolar em Macapá, não foi
difícil para Janary Nunes concluir pela necessidade premente de, mais
que uma escola doméstica para encaminhar as esposas e filhas de funcionários e de seu grupo político, havia necessidade da formação de
professores primários, e da titulação formal dos professores leigos, e daí
a criação do Curso Normal Regional, em uma situação legal um tanto
confusa.
De fato, ainda que superadas as dificuldades da centralização do
ensino do Estado Novo com a promulgação das Leis Orgânicas do Ensino, e em especial a base legal para a implantação de uma escola normal
no recém-criado Território Federal do Amapá com a Lei Orgânica do Ensino Normal, restava ainda a necessidade da regulamentação da obrigação da União de organizar o ensino em todos os níveis, conforme previsto na Constituição de 1937, em seu aspecto fundamental, a formação
de professores.
Assim, o Decreto-Lei 8.530, de 02 de janeiro de 1946, feito ainda
na forma das ações governamentais do Estado Novo, autoritário e minucioso, pretendia dar uma organização nacional à formação de professores em todo o país, e articular essa formação com os demais tipos e níveis de ensino, dividindo-o em ciclos: 1º Ciclo, a formação de regentes
para o ensino primário nas Escolas Normais Regionais, de 4 anos de
duração, com um currículo predominantemente de cultura geral e de
formação específica no último ano; e, 2º Ciclo, a formação de professores primários nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação, de 3
anos de duração, com um currículo mais técnico e específico para o
normalista. A sequência 1º e 2º Ciclos do Ensino Normal não era obrigatória, já que a lei previa que alunos do curso ginasial poderiam
cursar o 2º Ciclo do normal mediante exame de admissão.
A estrutura de uma Escola Normal Regional era também mais
simples, exigindo apenas duas escolas isoladas anexas para a realização do último ano de prática profissional (e por isso a solução para o
projeto de Janary no Amapá), enquanto que as Escolas Normais deveriam possuir grupo escolar e ginásio anexos, para a prática pedagógica
dos normalistas. (VICENTINI e LUGLI, 2009).
Ainda assim, eram extremamente adversas as condições de implantação de um Curso Normal Regional em Macapá de 1949, onde esses requisitos mínimos não poderiam ser atendidos, mesmo estando o
Amapá na condição de Território Federal, porque faltava tudo, inclusive
contingente populacional suficiente para garantir a demanda por professores formados regularmente.
Mas para Janary Nunes, mais grave que as condições de vida, que
a população rarefeita e esparsa, que o transporte por “montarias” 4, que
4Montaria no linguajar amazônico refere-se a uma canoa esguia, com capacidade para
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a grande quantidade de professores leigos, enfim, pior que as condições
enormemente adversas para a educação no Amapá e a proporcional reprovação e evasão escolar, era, na verdade, a mentalidade dos amapaenses, própria de quem tinha a sua disposição o açaí, a farinha e o peixe, e que não sentia falta de mais nada, para ele algo entre a placidez e
o conformismo, uma atitude típica do caboclo, que ele identificava como
o verdadeiro obstáculo aos seus projetos de modernização do Amapá5.
O combate a essa “mentalidade” conformista se torna a base das
representações que constituirão o cerne de um movimento político que
dominou o Amapá por muitos e muitos anos, conhecido como “janarismo”, por conta de seu líder, Janary Nunes (SILVA, 2006).
As principais representações do janarismo são: em primeiro lugar,
a “Mística do Amapá” - a Terra do Manganês e sua a riqueza natural,
cuja descoberta é resultante da ventura de Janary, como garantia de
um futuro brilhante. O destino especial dessa terra.
A segunda é plasmada na imagem do herói Cabralzinho, o herói
do Amapá, o líder que defendeu os brasileiros do Amapá contra a invasão francesa, o homem pequeno no tamanho e enorme na coragem. Relacionada a esta a do amapaense como o povo que derramou sangue
para ser brasileiro.
Uma terceira imagem é a do escoteiro desbravador que também
educa pela conduta exemplar. A imagem da meritocracia disciplinadora
do administrador autoritário, mas justo. Essas imagens transbordam
dos discursos, da postura pessoal e até das fotografias de Janary Nunes.
Das imagens do janarismo forma-se a representação fundamental
da Escola Normal, depois IETA, pautada no exemplo do professor que,
espelhando-se nos intelectuais tradicionais supre com abnegação e esforço a carência de formação no Amapá dos anos 1940-50.
A partir da imagem do professor similar à do escoteiro (educação
tradicional, características pessoais de firmeza e caráter, disciplina,
confiança e elevado senso de gratidão) e com uma cultura escolar consolidada, no IETA se constrói um sistema próprio de formação em serviço, onde a teoria pedagógica e a legislação educacional são atualizadas
em um confronto solidário entre os “antigões” os “novatos”, na busca da
excelência na formação de professores.
4.2. O Instituto de Educação do Território do Amapá na Fase de
Consolidação: da criação do IETA por ofício à personificação da
educação pelo exemplo (1965-1980)
Tudo, no IETA, todo momento, inclusive esse aqui, tem que
ser um momento pedagógico, porque não se educa senão
pelo exemplo, e nós somos aqui, professores formando prouma ou duas pessoas, com as quais os caboclos ribeirinhos se deslocam pelos rios e
igarapés.
5Décadas depois o compositor amapaense Zé Miguel traduziria artisticamente essa
mentalidade em uma bela música chamada “Vida Boa”: “Que vida boa, su’mano! Nois
nem tem que fazê prano... Assim vão passando os ano... Que vida boa su’primo! Nois só
tem que fazê minino...”
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fessores [...], e não digo isso apenas para os nossos professores, e nem só para os pais dos alunos do pedagógico,
digo isso agora, digo isso sempre, digo para todos na escola [...] Profª. Dayse Campos do Nascimento, Diretora do
IETA, 1980.

Nesse período as representações janaristas de uma seleção por
acaso/destino ou feliz escolha pessoal, associadas a uma retribuição
pela excelência de desempenho, se firmam no IETA, justificando o investimento na escola. É consolidada a identidade da escola na formação
de professores primários, principalmente após a estruturação do IETA
na década de setenta com o apoio do Centro João Pinheiro CRHJP/MG. O quotidiano do IETA incorpora e vivencia as representações da profissão docente na força do coletivo. Entre outras, firmam-se
as representações docentes nas comemorações da Semana da Pátria.
4.3. O Auge do Prestígio do Instituto de Educação do Amapá: da
conquista da exclusiva autonomia à luta pela existência (1980 –
1996)
Quando assumi o IETA, mantive a tradição de respeito e
solidariedade que sempre caracterizou a escola, e que minhas antecessoras tanto se esforçaram em cultivar, porque, como eu sempre disse: jogar fora a criança junto com
a água da bacia não constitui nenhum avanço. Como diretora no IETA, procurei manter o que era bom, mas firmei
claramente a opção pela linha crítico-social dos conteúdos,
e com isso consegui que, mesmo os professores mais tradicionais, crescessem com o coletivo. Professora Conceição
Medeiros, Diretora do IETA (Carvalho, 2012).

As representações do trabalho e do conhecimento docente no
auge do IETA concentram-se em torno da imagem da ilusão de imunidade política pelo excelente desempenho pedagógico. Começam as experiências metodológicas no IETA, em especial a introdução das disciplinas instrumentais. A proposta de criação de um Centro Específico de
Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM e a luta pela pósgraduação para os docentes como elemento de coesão da comunidade.
A Gestão Democrática torna-se o centro da discussão do Regimento Interno da escola. A significativa expansão do espaço físico do IETA nos
anos oitenta e noventa aumenta a importância da escola na comunidade. A ascensão do pensamento neoliberal no Brasil (Lucena, Carvalho e
Pantoja, 2012) e o impacto da discussão corporativista sobre a formação
de professores para as séries iniciais sobre o IETA.
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5. A crise: da eleição direta para diretor à convivência com o CRDS
(1995-2001)
IETA: 50 anos. Ensinando, Transformando e Aprendendo
a ensinar. Prof. Manoel Batista, Diretor (Carvalho, 2012).

Nesse período ocorrem as mudanças cruciais na clientela, na legislação, nas redes educacionais, pública e privada, e no panorama político do Amapá. As representações docentes que protegiam o IETA contra a ingerência dos políticos se tornam inócuas. A equipe do IETA parte
para novas experiências pedagógicas nessa fase final do IETA: a Gestão
Participativa no IETA tendo como carro-chefe a eleição direta do diretor
da escola, e o foco na avaliação escolar.
Entretanto, a crise do IETA é também a crise na formação do professor das séries iniciais. Inicia-se o processo de extinção do IETA. Surge o Grupo de Educação Continuada e a Revista Religando, a partir da
iniciativa dos professores do IETA, como as últimas tentativas de salvar
a cultura pedagógica construída na escola.
6. A agonia do IETA: morrendo, mas ainda criando (2001 - 2005)
“Não se democratiza a escola se não se efetiva a partilha
dos poderes e saberes no interior da sala de aula.” Profa.
Maria José Costa da Silva, Diretora (Silva, 2001).

Nesse período o IETA torna-se uma escola incômoda aos olhos
dos políticos amapaenses, embora seja um espaço descaracterizado e
cobiçado. A interpretação conveniente aos políticos locais (embora equivocada) da lei determina a extinção do IETA e a utilização de seu prédio
para a instalação de um Centro de Desenvolvimento Sustentável, e posteriormente, da Universidade Estadual do Amapá, a despeito da luta
dos professores do IETA por sua manutenção. Também contribuem
para a indiferença com que é aceita a extinção do IETA o avanço do neoliberalismo e o acirramento do corporativismo na disputa pela formação
de professores no Brasil.
7. Considerações Finais
A educação pelo exemplo foi a representação instituinte da cultura escolar do IETA, desde a fase do pioneirismo, decalcada da figura do
escoteiro desbravador e da “mística do Amapá” do imaginário estadonovista de Janary Nunes, transmutada para o professor como um agente
desses ideais, consolidada gradativamente com o sucesso na formação
de professores e aumento do prestígio do IETA junto à comunidade, e
que chega ao seu ápice nos anos oitenta, entra em crise em meados dos
anos noventa, junto com a crise nacional de formação de professores
para as séries iniciais do ensino fundamental em todo o Brasil. Essa representação que funcionava como uma regra não escrita, é que definia
as práticas escolares no IETA e a formação de novos educadores em serviço, e era mantida viva em cada imagem comum, em cada significado,
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embutida em cada palavra, vivificada quotidianamente na cultura, na
linguagem, na fala daqueles que viviam o IETA, professores, alunos, técnicos, serventes, pais, se estendendo até para a comunidade, por meio
das atividades da Associação de Pais e Mestres e pela atuação do IETA
na interiorização do ensino e em atividades de seus professores e técnicos em outras escolas.
8. REFERÊNCIAS
AMAPÁ. Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. Equipe de
Apoio Pedagógico. Pesquisa sobre o Território Federal do Amapá. Macapá,
1982.
. Relatório de Atividades do Governo do Território Federal do Amapá. Macapá, 1944.
. Diagnóstico do setor Educação no Território
Amapá, (1978-1985). Macapá, 1991.

Federal do

. Relatórios das atividades desenvolvidas no Instituto de Educação
do Território do Amapá, de 1974 a 1978.
AMAPÁ. Regimento Interno do Instituto de Educação do Território do
Amapá, 1970.
BENTES, Maria de Nazaré Maroja; GIBSON, Marly Rodrigues; LIMA, Sandra
Helena Ataíde de; PEDROSA, SOUZA, Nely Jane Mesquita e AZEVEDO, Orivaldo de. Instituto de Educação do Amapá. 47 f. Trabalho de Conclusão
de Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior (Monografia).
UFPA, Núcleo de Educação em Macapá, 1991.
BRASIL, MEC/DEF/CRHJP – Diagnóstico da Situação Técnico- pedagógica
e Administrativa do Curso de Formação de Professores para o Magistério
de 1º Grau (1ª a 4ª Séries) – Instituto de Educação do Território Federal do
Amapá – IETA, Belo Horizonte (MG), Dezembro de 1974.
CARVALHO, J. W. S. Instituto de Educação do Amapá: uma história de Educação pelo Exemplo. Tese de doutorado. PPGED/FACED/UFU, 2012.
CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria e Educação. Porto Alegre, n.2, 1990.
FRAGO, A. V. e ESCOLANO, B. Currículo, espaço e subjetividade. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.
JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira
de História da Educação, n. 1. Sociedade Brasileira de História da Educação
SBHE, jan-jul, p. 9-43, 2001. Tradução de Gizele de Souza
LE GOFF, Jacques. A História Nova. Trad. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
LOBATO, Sidney da Silva. Educação na Fronteira da Modernização. Belém:
Ed. Paka-Tatu, 2009.
LUCENA, C. A Teoria dos Fenômenos Complexos e as Políticas Públicas para a
Educação no Governo FHC. Poíesis Pedagógica - V.10, N.1 jan/jun.2012;
pp.30-45

112| Parte I: História e Historiografia da Educação
MAGALHÃES, Justino. Um apontamento metodológico sobre a história das
instituições educativas. In: SOUSA, Cynthia Pereira de e CATANI, Denice Bárbara (orgs.) Práticas Educativas, Culturas Escolares, Profissão Docente.
São Paulo: Escrituras, 1998, p.51-68.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 1992.
. Hermenêutica-dialética como caminho do pensamento social. In: MINAYO, M.C.S.; DESLANDES, S.F. Caminhos do pensamento: epistemologia e
método. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2002.
& DESLANDES, Suely Ferreira. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2007.
MORAIS, Paulo Dias. História do Amapá: o passado é o espelho do presente.
Macapá: JM Editora, 2000.
NOSELLA, Paolo e BUFFA, Ester. As pesquisas sobre instituições escolares:
o método dialético marxista de investigação. Eccos – Revista Científica. São
Paulo. Vol. 7, n. 2, jul./dez., 2005, p. 351-68. Disponível em: http:// www.uninove.br. Acesso em: 12 fev. 2012.
SANTOS, Fernando Rodrigues dos. História do Amapá: Da Autonomia Territorial ao Fim do Janarismo – FUNDECAP / GEA – 1998.
SANFELICE, José Luís. História de instituições escolares: apontamentos
preliminares. https://www.h&dbr.fae.unicamp.br/artl8.html
(Revista HISTEDBR on line, n° 8, Outubro/2002, acesso em 20.11.2011).
SILVA, Maria José da Costa. Gestão participativa, uma experiência vívida e
vivida. (Mimeo), 2001.
SILVA, Maura Leal da. A (onto) gênese da nação nas margens do território
nacional: o projeto janarista territorial para o Amapá (1944- 1956). Dissertação de Mestrado/PUCSP, 2006.
SOUZA, Orivaldo de Azevedo, e CORRÊA, Eugênio. Educação no IETA: Contexto histórico e Evolução. 2001

Interfaces da Educação |113

PARTE II
POLÍTICAS, SABERES E PRÁTICAS
EDUCATIVAS

114| Parte II: Políticas, Saberes e Práticas Educativas

Interfaces da Educação |115

DIVERSIDADE SEXUAL E ENSINO DE ARTES VISUAIS:
DEBATES ENTRELAÇADOS1
Alexandre Adalberto Pereira*
Selva Guimarães**
INTRODUÇÃO
Pesquisar, de acordo com Costa (2007, p. 98) é, de certa forma,
uma ficção onde investigador atua como uma espécie de detetive que,
carregado de dúvidas, permanece atento às pistas deixadas pelo caminho. Intuições percebidas e suspeições orientam o trabalho de pesquisa
que é, ao fim e ao cabo, a produção de uma cartografia provisória de conhecimentos. Neste sentido, convém afirmar que a verdade (ou as verdades) é sempre produto de situações específicas, uma vez que, “o conhecimento é uma relação estratégica”, pois as diferentes épocas históricas, as diferentes intencionalidades e as diferentes culturas produziram, ao seu modo, suas próprias narrativas de verdade, “que circulam
no interior das sociedades conectadas com o poder.”
Inspirados nas várias pistas deixadas pelos autores que orientaram esta pesquisa de Doutorado, ao abordarem o conhecimento como
algo perspectivo, a partir de um ponto de vista, ao mesmo tempo, provisório, espacialmente localizado e hierárquico, propomos discutir neste
texto as indagações que nortearam as reflexões no percurso da investigação.
Esse estudo situa-se no campo da pesquisa educacional qualitativa. Foram ouvidos professores de Artes Visuais, atuantes em escolas de
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da rede municipal, na Cidade de
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, participantes do Curso de Formação
Continuada em Artes, promovido pelo Centro Municipal de Estudos e
Projetos Educacionais “Julieta Diniz,” órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação, no ano 2012.
Trata-se de um conjunto predeterminado de professores de Artes
Visuais, que serão apresentados a seguir, que se dispuseram a colaborar com esta investigação, por meio de Grupos Focais, no sentido de
propiciar uma compreensão sobre seus fazeres e saberes docentes, em
torno da relação entre o ensino de Arte e a diversidade de orientação se1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada Imagens da
diferença: Artes Visuais e diversidade sexual no Ensino Fundamental. Programa de
Pós-Graduação em Educação/FACED/UFU, com orientação da Profa. Dra. Selva
Guimarães.
*Doutor em Educação pelo Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER
UFU/UNIFAP. Mestre em Cultura Visual – FAV/UFG. Graduado em Licenciatura em
Artes Visuais – FAV/UFG. Professor Adjunto/ Curso de Artes Visuais – matéria
Fundamentos e Práticas do Ensino de Artes e Estágio Supervisionado – UNIFAP. email: pereiraxnd@gmail.com
**Doutora em História – USP. Pós-Doutorado em Educação – UNICAMP. Professora
Titular – FACED/UFU. Pesquisadora de Produtividade/Nível 1C. e-mail: selva@ufu.br
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xual, numa perspectiva multicultural. O problema de pesquisa focalizou: como professores de Artes Visuais, atuantes no Ensino Fundamental, na cidade de Uberlândia/MG constroem saberes sobre a diversidade
sexual nas suas salas de aula?
Os objetivos do estudo foram: apreender e registrar os discursos
desse conjunto de professores de Artes Visuais, atuantes no Ensino
Fundamental, sobre as estruturas socioculturais que impedem ou potencializam o desenvolvimento de ações educativas voltadas à construção da diversidade sexual, em sala de aula. Especificamente, delimitamos os objetivos a seguir: a) analisar, a partir da perspectiva teórica dos
estudos da Cultura Visual, os discursos desses professores, as interconexões entre o ensino de Arte e a diversidade sexual; b) compreender,
sob a perspectiva docente, os aspectos da formação inicial e continuada
que possibilitam a construção de saberes para a diversidade sexual; c)
refletir sobre as narrativas desses professores a respeito de como são
construídos discursos sobre a diversidade sexual, na Escola.
A compreensão de pesquisa qualitativa está referenciada na esteira de pensamento de Flick (2004), bem como de Denzin e Lincoln
(2006), os quais concebem processo de construção de conhecimento
numa ação contínua, uma vez que o caminho da pesquisa qualitativa se
faz à medida que vai sendo percorrido.
Isso pressupõe pensar a pesquisa como uma construção que se
dá em processo. Desse modo, salientamos os aspectos socialmente
construídos de uma dada realidade, assim como as relações éticas, políticas e interpessoais estabelecidas entre os sujeitos envolvidos no processo de investigação. De acordo com essa assertiva, pressupomos que
os participantes falam calcados em certa comunidade interpretativa,
marcada por relações identitárias, pois tanto os colaboradores quanto
os pesquisadores estão socialmente posicionados.
Assim, compreendemos que esse tipo de investigação demanda
que as ciências sociais e humanas “tornem-se terrenos para conversas
críticas em torno da democracia, da raça, do gênero, da classe, dos estados-nações, da globalização, da liberdade e da comunidade.” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 16). Desse modo, não concebemos um sentido
de verdade unilateral, uma vez que as narrativas de um colaborador,
por exemplo, podem não possuir correspondência direta com os fatos
ocorridos e, inclusive, podem diferir, sobremaneira, de outras versões
de colaboradores diversos.
A seguir, apresentamos o quadro teórico da pesquisa realizada.
Esse tópico está subdividido em três momentos: em um primeiro, discutimos de modo geral, as relações da sexualidade com a educação e o ensino de Arte. Em seguida, a construção histórica da sexualidade na modernidade e o papel da Escola, na construção da diversidade sexual.
Num terceiro momento apresentamos reflexões dos dados da pesquisa
analisadas por meio do cruzamento entre o referencial teórico e o material empírico.
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1. A emergência do debate sobre sexualidade e ensino de Arte
O ensino de Arte superou, ao longo de sua história, as práticas de
autoexpressão e, a partir de 1990, longos debates reconheceram a Arte
como disciplina, um componente curricular da Educação Básica. Porém, poucos estudos foram realizados no sentido de propor uma Arteeducação que discuta e analise as questões relativas aos encontros, aos
entrelaces entre Ensino de Arte e a diversidade de orientação sexual.
Vivemos em uma sociedade extremamente discriminatória para
com as diferenças de raça, gênero, classe social e de orientação sexual.
No que se refere ao preconceito contra a diversidade sexual, além de ser
permitido nos espaços sociais, ele é reiterado, e até certo ponto, celebrado, cotidianamente. Atos e discursos homofóbicos estão presentes na
mídia, nas ruas mais e mais gays e lésbicas são injuriados, humilhados
e agredidos publicamente. No Brasil, nenhuma Lei específica, atualmente, protege as pessoas homossexuais, o que revela um descompasso
moral com uma sociedade dita republicana, laica e democrática.
Para Borrillo (2010) a assunção de uma legislação que vise proteger as pessoas homossexuais pode ser ineficaz, se não vier acompanhada de um trabalho pedagógico que questione a pressuposição da heterossexualidade como norma, visto que um trabalho pedagógico relativo
à luta contra a homofobia objetiva:
Sensibilizar a população heterossexual de maneira que
esta deixe de considerar sua sexualidade como incontestável, ou seu comportamento como necessariamente
compartilhado por todos; ou seja, essa educação teria o
objetivo de mostrar que outras formas de sexualidade
podem coexistir com a heterossexualidade, sem que esta
seja prejudicada ou venha a constituir objeto de provocação por parte dos homossexuais. (BORRILLO, 2010, p.
113).

Desse modo, pensando a educação escolar como um todo, o Ensino de Arte não pode se furtar ao silêncio. Deve, a nosso ver, posicionarse de forma ativa e crítica contra a violência simbólica e, em muitos casos, física, experimentada pelos homossexuais, nos espaços educacionais.
Pode-se dizer que, se tratando da diversidade sexual, vive- se nas
escolas uma “pedagogia do insulto.” (JUNQUEIRA, 2009, p. 17). Jovens
homossexuais lidam, cotidianamente, com diversas formas de violência,
insinuações depreciativas, discriminações e ofensas, nas escolas e nos
espaços de sala de aula.
Pesquisas evidenciam uma realidade nada delicada, alegre e colorida para quem é homossexual e consegue acessar e permanecer em
uma escola. A solução para muitos é ficar em um armário de silêncio e
permanecer lá, discretamente, para sobreviver escondido à hostilidade
homofóbica do ambiente escolar.
Historicamente, a Escola se constitui por um conjunto normativo
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(uma pedagogia moralizante de fundo hegemônico) que constrói, classifica e separa as diferenças por meio de um “conjunto dinâmico de valores, normas e crenças responsável por produzir a figura do ‘outro’ (considerado ‘estranho,’ ‘inferior,’ ‘pecador,’ ‘doente,’ ‘pervertido,’ ‘criminoso’
ou ‘contagioso’).” (JUNQUEIRA, 2009, p. 14).
Desse modo, alunos(as) considerados(as), pelas razões institucionais (e morais) da sociedade como sendo “os diferentes” (incluindo o pobre, o negro, o índio, o surdo, o deficiente, e o homossexual, por exemplo), passam a vivenciar situações de opressão e preconceitos, dentro de
um quadro que deveria ser de inclusão, mas é de violência. Para todos
esses “diferentes” a Escola prepara certo tipo de “armário” velho, mofado, escuro, enferrujado e, desagradavelmente, apertado, de onde ou se
libertam ou se tornam cativos das opressões.
Grupos sociais, culturas e pessoas, ao longo da História, foram
construídos multifariamente como subalternos pela hegemonia, como
marginalizados, acuados, silenciados e oprimidos. Tornaram-se alvo
fácil do controle social e cultural dos dominantes. A vigilância sobre as
diferenças tem como única razão o fato de que, de modo explícito ou
não, a diversidade questiona, ameaça e desestrutura o poder da hegemonia.
De acordo com Louro (2010, p. 42), um ambiente de transformações vem ocorrendo desde os anos de 1960, permitindo um conjunto de
mudanças nos cenários sociais questionados, impulsionado por grupos
e pessoas que, até então, eram subjugados e silenciados, pois “as vozes
desses sujeitos faziam-se ouvir a partir de posições desvalorizadas e
ignoradas; elas ecoavam a partir das margens da cultura e, com destemor, perturbavam o centro.” Desde tal momento, as políticas pluralistas
passam a ser estimuladas, ao ser protagonizadas por grupos sociais que
se reconheciam, coletivamente, em torno de identidades culturais de gênero, raça e sexualidade, sempre contestando, desafiando, inquietando
e abalando a fortaleza de cristal na qual repousava o homem branco,
ocidental, nutrido, heterossexual e de classe média. Decorre daí que:
[...] muito mais que um sujeito, o que passa a ser questionado é toda uma noção de cultura, ciência, arte, estética, educação que, associada a esta identidade, vem usufruindo, ao longo dos tempos, de um modo praticamente
inabalável, a posição privilegiada em torno da qual tudo
mais gravita (LOURO, 2010, p. 42).

Essas novas identidades culturais acabaram mostrando que a
cultura não é, e nunca foi, uma entidade sólida e homogênea, mas sim
heterodoxa, descontínua, deslocada, múltipla, desarmônica, desconexa
e, ao mesmo tempo, complexa e multicultural. Nesta situação, os sujeitos passam a integrar novas frontes de batalhas, nas quais suas vozes
reivindicam, a partir das margens, espaços políticos, culturais, legais e
educacionais, bem como protestam, questionam e interpelam as narrativas que instituíram os lugares e as representações da diferença.
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A maneira, ou maneiras de se edificar uma sociedade justa, requer uma educação que desvele fragilidades e falsidades do poder hegemônico, revelando formas de conhecimento inclusivas. Isto permite que
representações de pessoas, culturas e grupos sociais, historicamente
subjugados, sejam legitimadas, democraticamente. Assim, a educação
escolar, e em particular, o Ensino de Arte não pode furtar-se a esse
compromisso: a revisão ética dos padrões morais que estruturaram, até
o momento, uma sociedade centrada na opressão das diferenças.
Pensar nas interconexões entre Ensino de Arte e diversidade sexual ainda é bastante incomum para a Arte-educação no Brasil. Historicamente, vem-se preocupando mais com a diversidade em termos de
multiculturalidade. Mason (2001); Franz (2003) e Richter (2003, 2005,
2008) são autoras que vêm propondo debates, no Brasil, sobre Arteeducação inclusiva, no sentido de proporcionar uma capacidade de percepção multicultural do mundo. Nesta perspectiva, a diversidade passa
a ser vista como um valor social.
Richter (2003), ao analisar a educação multicultural afirma que
as relações de poder marcam as diferenças de classe, mas também se
esmiúçam com as questões de raça e gênero. Assim, a coexistência da
diversidade pressupõe uma educação que reconheça a diferença, pois:
[...] ela não é nem moralmente nem politicamente neutra,
mas é parte de uma tendência reformista mais ampla,
que objetiva promover a igualdade por meio da mudança
educacional. Sua característica principal reside em considerar a diversidade como um recurso e uma força para a
educação, em vez de um problema. Isso envolve a rejeição
daquelas derivações do currículo que consideram o conhecimento ‘real’ como apoiado em um conceito único de
educação, que é de fato resultante de uma tradição particular, masculina e europeia. (RICHTER, 2003, p. 29).

A importância dos estudos da diversidade sexual reside num fato,
amplamente conhecido nos ambientes escolares: o preconceito que acomete grupos de pessoas, em função de sua diferença, marginalizando-os
e tornando-os alvo dos mais diversos tipos de negligência, silenciamento, violência física e psicológica.
O fenômeno da homofobia, por exemplo, ocorre em várias partes
do Mundo. De acordo com a pesquisa “Hatred in the hallways: Human
Rights Watch studyin to violence and discrimination in the United States”
(HUMAN RIGHTS WATCH, 2001)2, o assédio verbal sofrido por estudantes homossexuais é um sério problema nas escolas dos Estados Unidos,
revelando que um estudante do Ensino Médio (High School) escuta um
comentário anti-gay a cada 7 minutos; 28% dos estudantes admitiram
2Ódio nos corredores: violência e discriminação contra estudantes lésbicas, gays,
bissexuais e transexuais nas escolas dos EUA. Estudo do Human Rights Watch
(Observatório dos Direitos Humanos) sobre a violência e a discriminação nos Estados
Unidos.
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fazer comentários homofóbicos nas escolas; um estudante gay ouve em
média 26 insultos homofóbicos por dia e, apenas 3% dos professores realizam intervenções quando esses comentários são expressos. Além disso, 26% das estudantes lésbicas relataram que sofrem tentativa de estupro, enquanto o índice das estudantes heterossexuais é de 6%.
Em prosseguimento à análise do estudo, mencionamos que o problema agrava-se quando a violência verbal desdobra-se em ataques à
integridade física de estudantes homossexuais. A pesquisa revelou que
a homofobia, nas escolas estadunidenses, é parte da experiência diária
de estudantes homossexuais. Relata um caso de um jovem que, ao chegar à escola, foi cercado por oito colegas e espancado por cerca de dez
minutos, enquanto os que passavam ao lado riam do espancamento. Algumas semanas depois, o jovem foi internado com hemorragia interna e
não conseguiu terminar o Ensino Médio.3
Recentemente (10 de setembro de 2014) um jovem de 19 anos foi
assassinado com requintes de crueldade, na região metropolitana de
Goiânia.4 Trata-se de mais um caso de homofobia, que entra para uma
estatística nefasta que aponta que um integrante do grupo intitulado
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) morre, no
Brasil, a cada 28 horas, de acordo com o levantamento do Grupo Gay
da Bahia. Pode-se inferir que, quando docentes e gestores das escolas
não se pronunciam diante de uma agressão direcionada a um aluno homossexual, ou quando uma ofensa homofóbica não é desconstruída em
sala, por exemplo, deliberadamente sinaliza-se uma mensagem para os
agressores de que é permitido, naquela instituição (e em todo espaço social), esse tipo de violência contra os homossexuais.
Em 2002, um estudo realizado no Brasil (ABRAMOVAY; CASTRO;
SILVA, 2004, p. 146), com 5000 docentes, da rede pública e privada,
buscou compreender os valores que os professores possuem em relação
às esferas pública e privada. Este estudo levantou questões relativas a
temas sociais emergentes como o racismo e a homofobia. Ao perguntar
ao professor: “de acordo com o (a) senhor(a), esses comportamentos são
admissíveis ou inadmissíveis?” A pesquisa revelou que 59,7% dos professores consideravam inadmissível que alguém tenha relacionamentos
homossexuais. Demonstrou também que 21,2% deles não gostariam de
ter vizinhos homossexuais. É importante ressaltar, segundo a análise
proposta pelo estudo que:
[...] em relação a diferentes grupos, categorias sociais ou
étnicas, que vêm sendo foco das chamadas políticas de
ação afirmativa na última década no Brasil, como é o
caso dos índios, negros, idosos e homossexuais, os professores apresentaram um elevado grau de tolerância. No
3Trata-se do Caso de Dylan relatado na Tese de Doutorado Imagens da diferença:
Artes Visuais e diversidade sexual no Ensino Fundamental” (PEREIRA, 2013, p. 79).
4Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1514486policia-civil-apura-se-jovem-gay-morto-em-goias-foi-vitima-de-homofobia.html >.
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caso, os idosos receberam o maior índice de aprovação
como opção de convivência. Já os homossexuais receberam o maior índice de indiferença quanto a situações de
convivência (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004, p.
177).

Não acreditamos que essa indiferença expressa ocorra devido às
ações implementadas pelas políticas públicas de ações afirmativas (que
propõem certo combate às práticas homofóbicas) ou de legislação inclusiva, até mesmo pelo fato de não existir no Brasil nenhuma legislação
que reconheça, efetivamente, o grupo social homossexual. Na nossa
análise, essa indiferença deve ser percebida em um contexto de invisibilidade, numa perspectiva liberal, no qual o outro existe na sua diferença, mas é reconhecido de modo parcial.
A pesquisa “Diversidade na Escola” (BRASIL, 2009) realizada pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a pedido do Ministério da Educação, buscou subsídios para mapear o preconceito e discriminação no ambiente escolar. Essa pesquisa se constituiu em um estudo quantitativo realizado com 18.599 respondentes, divididos em 501
escolas de todas as Unidades Federativas do Brasil. Procurou estabelecer a percepção do nível de preconceito existente nos ambientes escolares, frente aos seguintes grupos sociais: pessoas com necessidades especiais, grupo étnico-racial, diferença de gênero, geracional, socioeconômica, territorial e orientação sexual.
O estudo conseguiu definir o nível de proximidade com que as
pessoas entrevistadas mostravam predisposição em estabelecer contatos com os grupos sociais alvos da pesquisa. O que se percebeu foi que
a diversidade sempre é marcada pela discriminação nos espaços escolares. Segundo esta investigação, atitudes preconceituosas geram saberes
e práticas discriminatórias sobre a diversidade, construindo um nível de
rejeição frente a diferença. Essas práticas, por sua vez, não ocorrem de
modo isolado, pois se verificou que um aluno racista tende a ser homofóbico, machista, dentre outros, gerando um percentual que chega a
99,3% de pessoas manifestando algum tipo de preconceito frente aos
grupos sociais analisados pela pesquisa!
A diversidade sexual não se reduz ao único índice de preconceito.
O escopo é bem mais amplo e deixa compreender que o ambiente escolar é, em certos casos, profundamente intolerante quanto às questões
de gênero e raça. Porém, com referência à sexualidade, o índice de rejeição foi de 72%; frente às pessoas portadoras de deficiência física ou
mental, variando entre 61,8% a 70,9% e grupos étnicos e raciais, os dados permanecem na faixa entre 55% a 70,4%. Todos os índices de distância social estão acima de 50%, apontando a gravidade do problema e
a emergência de estudos que o compreendam para encetar possíveis superações.
Esses dados reiteraram a pesquisa anterior denominada de “Juventudes e Sexualidade” (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004), ao
apontar que 59,5% do corpo técnico-pedagógico das escolas de 14 regi-
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ões metropolitanas do Brasil (abrangendo, ao todo, 241 escolas) não
possuíam conhecimentos suficientes sobre a sexualidade. Esta pesquisa
buscou aprofundar a abrangência da homofobia no espaço escolar.
Neste estudo, constatou-se que, em média, 25% dos alunos não
gostariam de ter um colega homossexual em sua sala. De forma extremada notou-se que em Fortaleza 30,6% e, em Belém 22,6% demostraram intolerância. Entre 12% (Belém) e 22% (Fortaleza) dos professores
ainda consideraram a homossexualidade como doença. Entre 33%
(Goiânia) e 44% (Manaus) dos estudantes do sexo masculino não gostariam de ter colegas de classe homossexuais.
Ainda de acordo com esta investigação, entre 22% (Porto Alegre) e
60% (Maceió) de pais de alunos do sexo masculino, não gostariam que
seus filhos frequentassem escolas com homossexuais. Os estudantes do
sexo masculino entendem que agredir fisicamente homossexuais não é
considerado uma violência grave. (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004
p. 278 e 281). Outro relevante percentual de professores declarou não
saber como abordar os temas relacionados à diversidade sexual (especificamente, com relação à homossexualidade), em suas salas de aula.
Conforme o entendimento das autoras há diversos “preconceitos, discriminações que, em nome da sexualidade, ferem a dignidade do outro,
constituindo, muitas vezes, para quem é o objeto desses [preconceitos],
sofrimentos e revoltas.”
Dessa maneira, os preconceitos de fundo andro/heterossexista
estabelecem formas de discriminação homofóbicas que:
[...] são legitimadas por padrões culturais que cultivam
simbólica e explicitamente hierarquias e moralismos em
nome da virilidade, da masculinidade e da rigidez que codifica uma determinada vivência da sexualidade como
normal e consentidas (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA,
2004, p. 278).

A situação agrava-se pelo fato de que esse rígido padrão da sexualidade pautado no heterossexismo tende, muitas vezes, a naturalizar a
heterossexualidade como sendo a única e possível forma de expressão
da sexualidade humana. Isto faz com que agressões homofóbicas, em
alguns casos, sequer sejam reconhecidas como sendo um tipo de violência. A homofobia caracteriza-se como uma ameaça aos valores democráticos estabelecidos no Ocidente, através de uma noção ética e política de respeito para com as diferenças, o que pressupõe um tratamento
isonômico independentemente da identidade sexual.
A homofobia, neste sentido, acaba por promover uma desigualdade estrutural entre os sujeitos em função de seus desejos, por uma concentrada ideia de gêneros e identidades sexuais rígidas. Semelhante a
outras formas de discriminação, a homofobia é uma característica social e revela, antes de tudo, a dificuldade das pessoas em estabelecer contatos amistosos com alguém que, em tese, represente alguma diferença,
passando a ser vista como uma ameaça incômoda à sua sexualidade.
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Para Daniel Borrillo a luta contra a homofobia deve buscar aliados estratégicos nos espaços escolares, exigindo uma ação educativa e
uma prática pedagógica que almeje modificar os modos como as heterossexualidades e as homossexualidades foram histórica e culturalmente construídas. Assim:
Preventivamente a repressão, a luta contra a homofobia
exige, portanto, uma ação pedagógica destinada a modificar a dupla imagem ancestral de uma heterossexualidade
vivenciada como natural e de uma homossexualidade
apresentada como disfunção afetiva e moral (BORRILLO,
2010, p. 106).

A Tabela 1, a seguir, apresenta indicadores da posição de algumas pessoas para as quais “bater em homossexuais” é considerado uma
ação pouco violenta:
Tabela 1 - Proporção de alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, por sexo e por ordem de indicação, segundo as cinco ações consideradas mais violentas

Ações consideradas mais Masculino
violentas
Posição (%)
Atirar em alguém
1º
82,6
Estuprar
2º
68,5
Bater em homossexuais 6º
36,1
Usar drogas
3º
48,1
Roubar
4º
43,3
Andar armado
5º
44,0

Feminino
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º

(%)
86,3
84,0
47,8
46,0
44,6
42,1

Fonte: ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA. (2004, p. 279).

Segundo este estudo, percebeu-se que as escolas podem ser ambientes com forte matriz homofóbica, onde a discriminação contra homossexuais é amplamente tolerada, visto que:
[...] a discriminação contra homossexuais, ao contrário
das de outros tipos, como as relacionadas a racismo e a
sexismo, é não somente mais abertamente assumidas,
em particular por jovens alunos, além de ser valorizada
entre eles, o que sugere um padrão de masculinidade por
estereótipos e medo ao estranho próximo, o outro, que
não deve ser confundido consigo (ABRAMOVAY; CASTRO;
SILVA, 2004, p. 279-280).

Esses indicadores demandam posicionamentos críticos sobre o
papel da Escola frente a essa realidade social. É urgente o reconhecimento de tal fenômeno. A sua análise requer uma crítica para que se
construam elementos suficientes para a sua superação.
Corrobora-se, então, a necessidade de ampliar os estudos sobre
diversidade de orientação sexual, pelo fato de os professores demonstrarem, em parte, algum nível de desconhecimento sobre a temática – que,
por sua vez, revela um desconhecimento sobre a sexualidade de um
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modo mais amplo. (BRITZMAN, 1995 apud MEYER; SOARES, 2005, p.
39).
Dias (2006) confirma lacunas sobre os estudos referentes à interconexão entre Ensino de Arte e a diversidade de orientação sexual. Segundo o levantamento deste autor, realizado na América do Norte, entre
os anos de 1992 até 2006 foram produzidas apenas três Teses que versavam sobre uma intersecção entre Ensino de Arte, gênero e sexualidade.
Para ampliar essa discussão, realizamos levantamento sobre e Teses e Dissertações5 produzidas no Brasil, que estabelecem as interconexões sobre o Ensino de Arte, gênero e sexualidade.6 Os dados encontrados no Banco de Dissertações e Teses da CAPES demostraram que os
temas relativos à diversidade sexual encontram-se condensados na área
de educação, sendo raros os registros que propõe uma discussão sobre
Diversidade Sexual e Ensino de Arte.
Do total de catorze Teses da área de Educação, apenas a de Loponte (2007) enceta discussão que relaciona o Ensino de Arte e Gênero.
Identificamos 48 Dissertações no período de 2000 a 2010, que abordam
temas relativos à diversidade sexual, sendo que, dessas, apenas oito estão na área de Artes e somente uma discute no seu conteúdo o Ensino
de Arte e a Diversidade Sexual, a do autor Marques Filho (2008).
O motivo de tal estado de conhecimento, segundo Dias (2006, p.
119), é a normatividade do Ensino de Arte pautado no saberes e cultura
hegemônicos. O autor registra a dificuldade de compreensão desses temas por parte dos professores e a falta de dados para avaliar “o impacto
da inclusão [das representações de sexualidades] em todos os níveis escolares, nos parâmetros curriculares e em políticas públicas.” Nos próprios termos do autor, nas escolas observam-se:
[...] algumas formas de conhecimento [sobretudo aquelas
que desestabilizam visões essencialistas e naturalizadas
sobre as identidades sociais] são subjugadas porque, implícita ou explicitamente, ameaçam o poder hegemônico,
aqui entendido como o processo de dominar ou controlar
grupos de pessoas para que elas inconscientemente consintam e participam na sua própria dominação, e os privilégios no ambiente educacional. (DIAS, 2011, p. 28-29).

Em prosseguimento, Dias (2011) indica que esse movimento fez
5Até o fechamento deste levantamento o Banco de Teses da CAPES assim como a
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT) encontravam-se
inoperantes.
Portanto,
fizemos
uma
busca
no
site
Domínio
Público:<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaPeriodicoForm.jsp >
6Usamos
como
entradas,
as
seguintes
palavras-chave:
sexualidade,
homossexualidade, homossexual, travesti, travestilidade, Teoria Queer, diversidade
sexual, gênero, transexual, transexualidade, lésbica, lesbianidade, gay, LGBT,
verificando inclusive se constavam palavras-chave no plural. Foram especificados
duas áreas de conhecimento: Educação e Artes.
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com que os professores de Arte, pelas condições de subalternidade no
qual foram historicamente inseridos no ambiente escolar, onde a disciplina de Arte, por vezes, não é considerada parte essencial do currículo,
perdessem as conexões de sua disciplina com as profícuas relações de
gênero, poder, classe e sexualidade. Neste sentido, os discursos políticos na Arte foram desautorizados nas escolas.
No entanto, convém observar uma lenta modificação ocorrida nos
últimos anos, fazendo com que os professores de Arte passassem a discutir questões relativas à inclusão na sala de aula, sobretudo de temas
que se relacionam com o multiculturalismo. Ainda assim, pouco se
aborda temas como a diversidade sexual e as relações de poder em torno do gênero.
De acordo com Dias (2006) predomina, nas escolas, um Ensino de
Arte acrítico que, muitas vezes, reproduz uma ênfase nas artes e culturas hegemônicas. Em outra produção, Dias (2011, p. 29) registra experiências estéticas consideradas adequadas, “certificando certas interpretações da História da Arte e colocando-as no topo de uma hierarquia
curricular que desvaloriza outros objetos de arte, artefatos visuais e outras histórias de outras artes”.
É relevante notar outro fator preponderante dado às questões específicas do Ensino de Arte Contemporânea, onde os valores estéticos
dominantes, muitas vezes, são questionados e a imagem tende a ser vista sem distinção, pelo fato de ocupar um lugar central, hodiernamente.
Nesta perspectiva, a visualidade deixa de ser um recurso para uma contextualização estética e iconográfica, para ser acionadora de discussões
que problematizam questões do cotidiano. Trata-se, portanto, de um
projeto contemporâneo de Ensino de Arte, onde a Cultura Visual promove um instrumento que aceita a diferença e reconhece a alteridade
engendrada em termos de classe, raça, gênero e sexualidade. (DIAS,
2005, 2006, 2008; HERNANDEZ, 2007).
A intersecção entre orientação sexual e o Ensino de Arte deve ser
compreendida de maneira a reconhecer a diversidade como valor social,
para sermos capazes de nos posicionar, no sentido de obter mudanças
significativas diante de intolerâncias, opressões e discriminação.
2. A construção histórica da sexualidade
A compreensão de sexualidade, para Foucault (1988, 2006), Peixoto Junior (1999) e Spargo (2004) trata-se de uma construção histórica
forjada na modernidade, por meio de práticas discursivas e não discursivas a respeito das práticas sexuais. Dito de outro modo, efetivamente,
corresponde a saberes e poderes que passaram a constituir um modelo
de sujeito sexualizado.
Essa concepção se afasta de paradigmas naturalizantes e essencialistas (LOURO, 1997, 2008 e 2010) a respeito da sexualidade, por considerá-la uma construção marcadamente cultural, histórica e socialmente posicionada. Portanto, não sendo um objeto da natureza, a sexualidade é construída por meio de estruturas de conhecimento e poder
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que foram estabelecidas num contexto de modernidade, especificamente
a partir do século XIX. Segundo Foucault (2006), por meio de uma miríade de práticas sociais cujo efeito foi a manutenção de uma litania discursiva normativa que, em seu cerne, criou categorias de sujeitos sexualizados, transtornos e parafilias das mais diversas.
Os autores demonstram que as sexualidades e os desejos continuaram existindo, independentemente dos discursos sobre eles. No entanto, são os enunciados discursivos que os constituem como possíveis,
ou não, interditando, permitindo e normalizando a sexualidade dos sujeitos, suas vontades, volições e desejos. São os discursos que nomeiam/constroem os sujeitos da sexualidade e suas práticas.
De acordo com Peixoto Junior (1999), Spargo (2004) e, sobretudo,
Foucault (2006), a preocupação da sociedade com a sexualidade, surge
durante o advento da modernidade. Segundo a estimativa de Michel
Foucault a sociedade começa a se interessar pela diversidade sexual por
volta do Século XVIII e XIX, coincidentemente com a Revolução Industrial e o desenvolvimento do Capitalismo. Tal fenômeno implicou, no
Ocidente, num modo peculiar de se compreender a sexualidade das
pessoas, saindo, então, do campo das intimidades e, de certa forma,
tornando-se pública, tratando-se, efetivamente, de um fenômeno cultural:
[...] um fenômeno de supersaber, isto é, um saber de
qualquer forma excessivo, um saber ampliado, um saber
ao mesmo tempo intenso e extenso da sexualidade, não
no plano individual, mas no plano cultural, no plano social, em formas teóricas ou simplificadas. Creio que a cultura ocidental foi surpreendida por uma espécie de desenvolvimento, de hiperdesenvolvimento do discurso da
sexualidade, da teoria da sexualidade, da ciência sobre a
sexualidade, do saber sobre a sexualidade (FOUCAULT,
2006c, p. 58).

Foucault (2006c) explica que esse fenômeno, de um saber hiperbólico sobre a sexualidade, vai ao longo dos séculos ganhando contornos científicos, mas sua origem precede a cientificização, visto que os
discursos sobre a sexualidade nem sempre foram racionais, e nem sempre obedeceram a critérios, verdadeiramente, científicos, uma vez que:
[...] bem antes da psicanálise, na psiquiatria do século
XIX, mas igualmente no que podemos chamar de psicologia do século XVIII e, melhor ainda, na teologia moral do
século XVII e mesmo na idade média encontramos toda
uma especulação sobre o que era a sexualidade sobre o
que era o desejo, sobre o que era na época a concupiscência7 (FOUCAULT, 2006c, p. 60).
7 Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss (2007) concupiscência se define como:
substantivo feminino. 1 cobiça de bens materiais. 2 anelo [desejo] de prazeres
sensuais. Ex.: confunde amor com... 3 Rubrica: filosofia. no agostinismo, luxúria
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Antes mesmo do fenômeno da hipercientificização, por assim dizer, da sexualidade, já circulava nas mentalidades ocidentais toda sorte
de saberes sexualizados. Nesse percurso histórico, esses discursos tomaram para si o poder da ciência para se justificarem – tratando-se de
um projeto científico que visa produzir discursos de verdade, entendidos como um conjunto de enunciados, discursivos ou não 8 sobre o
sexo, sob o pretexto de uma neutralidade científica.
Com o desenvolvimento da industrialização foram criados vários
dispositivos controladores a respeito da sexualidade. A ciência e, sobretudo a Medicina, reivindicavam para si o status de aconselhadores, tanto no que diz respeito aos valores morais, quanto às técnicas reprodutivas. De acordo com Stearns (2010) pode-se dizer que:
[...] um padrão básico de mudança, embora bastante debatido e controverso, teve início na Europa Ocidental e
na América do Norte envolvendo a um só tempo, novos
comportamentos sociais e novas (ainda que bastante
complexas e desiguais) atitudes em relação à sexualidade. (STEARNS, 2010 p. 134).

Essa mudança de comportamento, não atingiu somente a região
norte do Mundo, se estendendo, graças às formas crescentes de colonização, posteriormente, a industrialização e o imperialismo para outras
partes. Isto no sentido de que:
[...] a mudança ocidental inevitavelmente afetou outras
partes do mundo, simplesmente porque o poder ocidental
estava crescendo graças ao papel de liderança na industrialização e ao novo e vigoroso estágio da expansão imperialista. (STEARNS, 2010 p. 134).

Esse movimento de expansão ocorre sobre uma base ideológica
etnocêntrica, baseada na crença da superioridade racial e sofisticação
(cultural, social, e por que não dizer, sexual) de uma determinada cultura (qual seja, apenas para reforçar: a branca, europeia, burguesa,
cristã, masculina...), que passa a impor para as outras sociedades seus
valores culturais e, especificamente, sua cultura sexual. No entanto,
convém salientar que:
carnal, desejo libidinoso.
8Para Foucault discursos se referem a um conjunto de enunciados que constitui um
saber (episteme) de um mesmo sistema (p.ex. discurso médico para a medicina,
discurso jurídico para o sistema legal e por aí vai). Aos poucos o autor vai substituindo
a noção de episteme por dispositivos, até chegar a uma noção de prática discursiva;
neste ponto o autor se interessa pelas formas discursivas e não discursivas que
compõem um determinado saber – que podem ser encontrados desde os textos
descritivos sobre um tema específico até obras da literatura e produções visuais e
artísticas – sobre as quais se depositam saberes que constituem uma determinada
sociedade.
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[...] indícios disso já havia aparecido durante os primeiros
séculos modernos, quando os europeus julgavam e condenavam os hábitos sexuais dos nativos das Américas.
Mas, agora as implicações do contato eram bem mais amplas. Os ocidentais sentiam-se livres para julgar praticamente todas as sociedades à luz de seus próprios (e reconhecidamente complexos) valores [...] (STEARNS, 2010 p.
134).

Esse fenômeno impositivo gerou, no Planeta, sob a influência do
modernismo ocidental, um sem-número de transformações culturais –
privadas e públicas –, a respeito da sexualidade das pessoas, provocando, por seu turno, o aparecimento de um novo comportamento sexual,
assim como todo o sistema teórico que açambarcava seus saberes e
suas práticas. A constituição da diferença (pode-se dizer cultural, histórica, mas, sobretudo ideológica) entre macho versus fêmea, heterossexual versus homossexual, homem versus mulher deu-se pela distinção
científica entre sexo, corpo e sexualidade. Antes só havia um sexo, um
gênero e uma sexualidade – qual seja: o macho, masculino, heterossexual – as outras possibilidades eram variantes pouco explicadas, mal
definidas e, inferiormente dispostas (numa hierarquia de sentidos e valores) desse sexo único que representava, por seu turno, a perfeição metafísica. Neste sentido, a homossexualidade surge como um campo de
“sensações sexuais contrárias” (a quê?), do qual se depreende uma espécie de sujeito que não existia antes da modernidade:
Tudo começou em 1869, quando, diante da iminente criminalização das relações sexuais entre homens na Alemanha, o médico húngaro Karoly Maria Benkert escreveu
uma carta-protesto na qual empregou pela primeira vez
o termo homossexual. No ano seguinte, o psiquiatra alemão Carl Westphal publicou o texto As Sensações Sexuais Contrárias, no qual descrevia esta nova identidade social a partir da ‘inversão’ que definiria sua sexualidade e,
a partir dela, seu comportamento e caráter. Dessa forma,
o homossexual passou a ser visto como uma verdadeira
‘espécie’ desviada e passível, portanto, de controle
médico-legal. Em 1871 o código penal alemão condenou a
homossexualidade e outras formas de sexualidade consideradas ‘bestiais’ em seu parágrafo 175 (MISKOLCI,
2007, p. 103).

Ser homossexual, a partir de então, pressupunha mais do que um
comportamento, uma conduta e, sim, uma identidade. As pessoas deveriam, de um dado momento em diante, se autoafirmarem, se denunciarem, serem denunciadas, apontadas, diferenciadas, enfim, discriminadas como tal.
A homossexualidade desde sua invenção histórica (entendida
como sendo invenção formal) pelos discursos científicos da Medicina e
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do Direito, numa correia de transmissão, perpassa por toda a sociedade,
que passa a vê-la como uma identidade social supostamente ameaçadora à ordem pública. De acordo com tais assertivas, pode-se inferir que
seja incorreto afirmar que a homossexualidade sempre existiu, pois ela
na verdade foi construída, melhor dizendo, inventada na modernidade,
quando se estabelece na esfera cultural e científica um sujeito que descreve um comportamento e, por conseguinte, uma identidade. (FOUCAULT, 1988).
Segundo Prado e Machado (2008) nem sempre existiu uma distinção entre homossexualidade e heterossexualidade. Isto porque a sociedade não dispunha de mecanismos discursivos suficientes para determinar as suas (imaginadas) diferenças – o que existia era o arrolamento
de padrões de comportamento que eram julgados e condenados, com
base numa moral de fundo religioso.
Desse modo, a diversidade sexual foi-se construindo ao longo dos
séculos XIX e XX como um manual nosográfico, ou seja, um tratado explicativo a respeito de doenças que incluía a homossexualidade como
sendo uma degenerescência de natureza adquirida, uma perversão biológica ou uma “fraqueza constitucional do componente heterossexual
normal da libido.” (PEIXOTO JUNIOR, 1999, p. 43).
Assim, a diversidade sexual aparece como uma classificação a
partir do modelo da normalidade. Médicos, pedagogos, juristas e as pessoas (cotidianamente, no senso comum) passam a se apropriar dos discursos circulantes, agem como entomologistas em busca de insetos raros, curiosos e supostamente perigosos, perversos, doentios, cruéis,
malvados, hereges, mas, sobretudo, disformes – não conformes com as
normas – anormais, mas, sobretudo, renitentes, teimosos e desobedientes. Peixoto Junior (1999, p. 43) anuncia que uma vez achados, estes
seres, são denunciados, enjaulados, encaixados, rotulados e identificados no seu vitoriano “catálogo de perversões.” Esse catálogo, mais do
que classificar sujeitos, definitivamente os constrói. Trata-se de uma
rede de inteligibilidade que, continuamente, busca a produzir espécies
sexualmente posicionadas, numa mecânica de poder que encrava identidades nos corpos.
3. O que dizem os professores de Artes Visuais sobre diversidade sexual?
Após essa abordagem apresentamos algumas categorias de análise apreendidas durante a pesquisa. Para isso registraremos algumas
vozes dos nossos colaboradores, que em seguida serão comentadas, entrelaçando-as aos referenciais teóricos.
Lembrando Foucault (1988) sexualidade está inscrita sobre uma
instância discursiva. Ele contesta a hipótese repressiva que asseverava
ser a sexualidade, nos últimos séculos, alvo de diversos processos de
contenção, comedimento e repressão, pelo contrário, o autor afirma que
os saberes sobre o sexo se proliferaram de múltiplas maneiras e em
múltiplos espaços, regulando e normalizando “verdades” sobre e em tor-
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no da sexualidade.
Para Louro (1997, p. 26) se vive a sexualidade de diferentes formas, uma vez que as identidades sexuais são constituídas por meio das
formas como as pessoas vivenciam seus desejos e prazeres corporais,
pois as identidades sexuais:
[...] se constituiriam, pois, através das formas como [os
sujeitos] vivem sua sexualidade, com parceiros/as do
mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem
parceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, social e historicamente, como masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades de gênero.

Assim, as identidades de gênero e de sexualidade, segundo Louro
(1997, p. 27), além de serem instáveis e passiveis de transformações,
“não são dadas ou acabadas num determinado momento – seja esse o
nascimento, a adolescência, ou maturidade.” De acordo com um dos colaboradores da pesquisa “[...] A identidade de uma pessoa é um processo que demora um tempo muito grande para se constituir. Hoje a gente
usa o termo ‘identidades’, porque ela está sempre em formação”.
No decorrer do grupo focal, foram-se construindo percepções socialmente compartilhadas pelos sujeitos participantes de que as identidades de gênero e de sexualidade são constructos históricos – produzidas
pela linguagem e pelas relações humanas na sociedade. Estão intimamente relacionadas ao ponto de se deixarem confundir, dada a complexidade identitária que se assenta sobre o gênero e a sexualidade.
Para alguns professores colaboradores, orientação sexual é sinônimo de um procedimento pedagógico possível, semelhante à educação sexual, não necessariamente pensada em termos escolares. Antes,
trata-se de uma necessidade formativa, no que diz respeito às curiosidades que advêm da própria experiência infantil, na qual a sexualidade
vai, aos poucos, descortinando-se. Entendemos que o campo de trabalho desses colaboradores – ou seja, a Escola – constitui um espaço comunitário em que se configura parte de suas experiências culturais.
Desse modo, as escolas são, ao mesmo tempo, uma cartografia material
e simbólica, na qual um conjunto de sentidos é construído e compartilhado, pelos docentes. Nesse espaço, elementos importantes de significação do mundo dos docentes são justificados, a partir de suas experiências escolares, como alunos ou professores. Portanto, não é de se
estranhar que os discursos dos colaboradores assumam um cariz pedagógico.
Numa perspectiva crítica, os colaboradores afirmaram que a sociedade se configura, para o campo de representações da identidade, especificamente, a sexualidade, como um terreno de dominação e de resistência. Assim, entendemos que se pode propor, como professores de
Arte, numa atitude questionadora, problematizar as representações, socialmente naturalizadas de gênero e de sexualidade ao proporcionar, em
suas aulas, espaços de flexibilização das representações hegemônicas
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de identidades. Ao fazer isso entendem que certos discursos, constroem
padrões de identidades e, de certa forma, promovem níveis de diferença
em termos de gênero e sexualidade que, ao serem questionados, são
atacados pela promoção de uma visão positiva da diversidade.
Percebemos que os professores/as de Arte, ao lidarem com imagens representativas da diversidade sexual, buscam construir debate
inclusivo e multicultural nas suas aulas, indicando que, ao se trabalhar a “leitura de imagens” com os temas da diversidade sexual, há espaço para proporcionar uma compreensão de que “todos nós somos importantes e por isso devemos em primeiro lugar gostar de nós mesmos,
de forma respeitosa” (fala de uma colaboradora). Assim, os professores
colaboradores compreendem que o trabalho com imagens no Ensino de
Arte pode ser uma forma de oportunizar um debate inclusivo para com
as diferenças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a realização da pesquisa evidenciamos que os docentes
investigados atuam com seus saberes e práticas, na construção reflexiva e positiva de uma Imagem da Diferença. Compreendemos que nem
sempre a diversidade é discutida pelos professores, nem sempre as imagens da diferença são produzidas. No entanto, apreendemos que, para
que isso ocorra professores e professoras necessitam de um acionamento de reflexões.
Registramos que, escolas, currículo, mídia, família e religião, por
exemplo, não se configuram como sendo geografias físicas, mas como
sendo instituições densas sobre as quais o poder se estabelece numa
prática cotidiana.
Quando dizemos que essas instituições densas não podem ser definidas sob o ponto de vista de sua fisicalidade, afirmamos que elas são,
antes de tudo, mesmo na sua densidade, demarcadas por fronteiras
discursivas, produzidas por sujeitos que podem até mesmo incutir uma
linguagem reacionária. Isto promove, assim, imagens da diferença baseadas no sexismo, no racismo, na homofobia e em outras formas de discriminação como também, pelo contrário, podem promover avanços atacando os interesses opressivos e representações hegemônicas de gênero,
raça, sexualidade e classe social.
Durante a pesquisa apreendemos que os professores reconhecem
os embates em torno dos discursos tácitos ou expressos que impedem
uma discussão ampliada, inclusiva e crítica em torno da diversidade sexual. Todavia, afirmam que a postura pessoal, a necessidade de pesquisa, de aprofundamento, e o senso de criticidade de cada docente frente
a esses dilemas devem estar em permanente questionamento.
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO, O REUNI E O
NOVO DESENVOLVIMENTISMO1
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INTRODUÇÃO
O Brasil passou por grandes mudanças por ocasião do início do
governo Itamar Franco, após o impecheament de Fernando Collor, no
início da década de 90, século XX. Tais manifestações foram influenciadas por um profundo processo de reestruturação em âmbito internacional, voltadas à manutenção das taxas cumulativas do capital, independentemente do custo social.
O advento das ideias neoliberais ganhou fôlego a partir da crise
do capitalismo manifestada no final da década de 60, no decorrer da de
1970 e início da seguinte, do século XX. Essa mesma crise pode ser dividida em três fases específicas, mas interligadas, que redefiniram formas acumulativas e colocaram em cheque o Estado de Bem-Estar Social.
A primeira fase ocorreu nos Estados Unidos, no final dos anos
60. Este País fora central para a organização do capitalismo, após o final da segunda grande Guerra Mundial. Um amplo acordo foi construído para esse fim, denominado como Sistema de Bretton Woods, responsável pela criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Nessa forma organizativa, os EUA potencializaram a internacionalização do Dólar, como âncora para todas as outras moedas dos países
capitalistas. Em outras palavras, garantiram a estabilidade do sistema,
por meio da estabilidade de sua própria Economia.
Porém, a situação política e econômica nos Estados Unidos agravou-se, no final dos anos 1960, em função da Guerra do Vietnã e do
crescente acúmulo do capital em poder de frações da classe dominante,
que despertaram protestos sociais, dentre outros fatores. Tais aspectos
enfraqueceram a posição político-governamental daquele país, no qual
ocorreu um conjunto de mobilizações sociais, merecendo destaque os
movimentos sindical, negro, feminista, hippie, os quais questionaram,
nas ruas, a política interna e externa, trazendo à tona a exclusão social
que a referida política causava.
Em resposta a esses fatores que fragilizaram sua Economia, o go1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada Os governos FHC e
Lula e a ressignificação do neodesenvolvimentismo: o REUNI. Programa de Pós-Graduação em Educação/FACED/UFU, com orientação do Prof. Dr. Carlos Lucena.
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verno estadunidense investiu em políticas sociais voltadas à garantia da
legitimidade governamental. Assim, com base no valor empregado nestes investimentos, somado ao alto custo com a Guerra do Vietnã, nos
anos 1970, decretou-se não haver mais condições de arcar com o Sistema de Bretton Woods.
Uma forte crise internacional acompanhou a decisão em questão.
Essa crise foi acompanhada por uma recessão generalizada que se agravou, ainda mais, com os conflitos do Oriente Médio em torno do apoio
estadunidense ao Estado de Israel. Esse episódio inaugurou a segunda
fase da crise, manifesta no desdobramento da Guerra dos Seis Dias,
no final dos anos 1960, acompanhado do primeiro choque do petróleo
no início da década seguinte. O desdobramento deste conflito entre Israel e nações árabes foi a elevação do preço do barril do petróleo, acirrando a recessão em nível internacional.
A terceira fase da crise decorreu do Segundo Choque do Petróleo manifesto na Guerra entre o Irã e o Iraque, entre 1980 e 1988, proporcionando nova elevação do preço do barril de petróleo, com impactos
consideráveis na sociedade mundializada, em nível econômico e globalizada, em nível cultural.
As três fases da crise apresentadas são essenciais para a interpretação do advento do processo neoliberal na América Latina e, especialmente, no Brasil. A elevação contínua do preço do barril do petróleo elevou os custos do acesso à matéria prima. Da mesma forma, a crise econômica internacional fortaleceu princípios monetaristas voltados à reprodução do capital em sua forma financeira. O Fundo Monetário Internacional assumiu um novo papel com o processo em questão. Por um
lado, em face ao empobrecimento dos países periféricos, foi o responsável em elaborar políticas e exigências para a concessão de novos empréstimos para o pagamento da dívida externa crescente. Por outro
lado, entre essas exigências, estava a obrigatoriedade da abertura da
Economia dos países periféricos aos interesses transnacionais. Essa
abertura implicou na redefinição do papel do Estado-Nação, quebra de
monopólios, demonização de funcionários públicos, privatização, dentre outras ações.
A década de 80, século XX, marcou o crescimento da miséria na
periferia do capitalismo, como desdobramento da elevação contínua da
dívida externa. Não obstante, o limite desse empobrecimento ocorreu
em função da capacidade de continuar a pagar os juros da dívida. Tal
cenário econômico e político internacional redundou na construção de
planos econômicos voltados à renegociação da dívida externa - na metade da referida década, o Plano Baker, e mais à frente, o Plano Brady,
que permitiu a adoção do Neoliberalismo em toda a América Latina.
Este breve relato histórico fundamenta o debate que se seguiu no
Brasil e nos vizinhos latino-americanos. O Brasil foi o último país a assinar o Plano Brady, já no ano de 1994, sob o governo Itamar Franco,
capitaneado pelos então Ministros de Estado Pedro Malan e Fernando
Henrique Cardoso. O Plano Brady colocou os fundamentos que levaram
à criação do Plano Real no Brasil e seus sucessivos reajustes.
Nas últimas décadas, os governos FHC e Lula causaram profun-
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das mudanças econômicas, políticas e, principalmente, educacionais. A
transição entre tais governos, ocorrida no início da primeira década do
século XXI, implicou na continuidade das ações inerentes ao Plano
Real. As dificuldades apresentadas pelo projeto neoliberal em estabilizar
as economias latino-americanas implicaram em sua própria rediscussão. A adoção do neodesenvolvimentismo, no governo Lula, produziu interpretações distintas no meio intelectual, manifestas por um lado, no
entendimento da retomada dos processos desenvolvimentistas expressos por Celso Furtado e, de outro lado, na defesa das ações governamentais que apontavam a continuidade dos processos políticos implantados por FHC. Em ambos os governos houve a expansão do ensino superior – na gestão de FHC, no setor privado e, na de Lula, no público,
merecendo destaque o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).
Nesse contexto histórico exposto, a organização lógica do pensamento de Vaisman (2000) sobre a contemporaneidade teórico-prática
marxista, remete a um duplo movimento desafiador, no processo de entendimento da história do presente. Prescindindo da lógica linear, o primeiro movimento é a apropriação dos pressupostos marxistas, como
base essencial pelo método científico, para compreender a história em
movimento e em sua totalidade, como resultado da luta de classes. Simultaneamente, o segundo movimento exige mais do que compreender
tal realidade, é preciso demudá-la.
Esses pressupostos teóricos norteiam esta pesquisa. Tendo como
referência a categoria resistência e contradição, busca-se debater e
construir a crítica sobre o advento do Neoliberalismo no Brasil, expresso nos governos FHC e Lula, e sua influência no ensino superior público, por meio do REUNI. Defende-se a tese que tal Plano e seu impacto
na Educação Superior aceleraram a precarização do trabalho docente e
afetam as condições de aprendizagem dos alunos expressando, desta
forma, uma condição subordinada de desenvolvimento da Ciência e da
Tecnologia, manifesta nas transformações do trabalho em nível internacional.
Para além de várias justificativas que se possa manifestar, a presente pesquisa trouxe um motivo bastante próximo e de cunho pessoal
e, sobretudo político, para se concretizar. Inicialmente, há de se destacar a preocupação com a precarização do trabalho docente verificado no
Ensino Superior, nas últimas décadas. Associado a isto, indica-se também o caso específico relacionado à atuação docente da autora da Tese
de Doutorado que embasa este texto, além de sua militância nos movimentos sociais, desde o início dos anos 1990, no âmbito da Universidade Federal do Amapá. Assim, cabe reforçar a importância de que o pesquisador compreenda o processo e o produto de sua investigação como
relacionados à sua vida, a fim de orientar sua prática e contribuir à leitura da realidade que o cerca, transformando-a.
Nesse sentido, a pesquisa realizada avaliou os impactos e as contradições do REUNI, no Brasil. As fontes primárias de consulta consistiram em jornais, leis governamentais e boletins sindicais. Como forma
de ampliar a coleta de informações procedeu-se à análise do discurso
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dos Ministros de Estado2 dos governos em questão.
1. O Governo Lula
A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República
do Brasil representou ruptura histórica da eleição de presidentes, por
via direta e indireta, com histórico de vida vinculado às frações de classe burguesa. Lula, personagem central na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), representa
para alguns, uma das maiores lideranças sindicais das décadas finais
do século XX e, para outros, é um autêntico intelectual orgânico das
classes trabalhadoras. Isto porque traz em seu retrospecto político, a
militância e a liderança ativas junto aos metalúrgicos da área da Grande São Paulo, sobremaneira os localizados nos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema (ABCD paulista).
O lema Trabalhador vota em trabalhador cedeu lugar ao A esperança venceu o medo. A imagem do “sapo barbudo”, como certa vez o exgovernador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, referiu-se a Lula, foi substituída pela de Lula conciliador, sereno, sensato e apaziguador: o Lulinha Paz e Amor. (GOMES, 2004). Porém, essa não era apenas uma estratégia para vencer as eleições. Sua concepção traduzia uma clara sinalização política, expressa pelas alianças partidárias realizadas pelo
PT, que implicava na adoção de propostas governamentais voltadas à legitimação de formas monetaristas de reprodução do capital.
A análise ao pensamento crítico e revolucionário dentro do PT ganhou fomento após as sucessivas derrotas no pleito eleitoral de Lula. A
articulação, corrente à qual Lula era pertencente, culpou a direção nacional do Partido, controlada por correntes críticas ao capitalismo, pelo
fracasso das negociações com o Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) voltadas à construção de uma chapa única para concorrer às
eleições do ano de 1994.
Para Marques e Pereira (2005, p. 14), como desdobramento do II
Congresso do Partido dos Trabalhadores de 1999, aprovou-se um documento denominado “Por uma esquerda republicana”, traduzindo o fim
da opção do petista pelo Socialismo.
[...] Ao não defendermos o socialismo, não significa que
passamos a aderir ao capitalismo como modelo econômico. Propomos uma esquerda que resgate as tradições históricas das lutas democráticas e republicanas, que na
sua essência, são lutas por liberdade, por igualdade, por
justiça, por cidadania e por direitos. Democracia, desde
suas origens gregas, além da liberdade política e do pluralismo, significa também uma sociedade de equilíbrio,
social e economicamente eqüitativa, com direitos iguais
perante a lei [...]. O programa do PT deve atacar essas
condições estruturais do capitalismo brasileiro que concentram a riqueza e a terra e impedem a democratização
2Ministros Pedro Malan, Fernando Henrique Cardoso, Henrique de Campos, Antônio
Palocci, Ricardo Berzoini.
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do capital e da propriedade. Promover uma radical reforma democratizadora do capital, da propriedade e das rendas, e republicanizadora do Estado, tem, no Brasil, o alcance de uma revolução.

A democracia representativa passou a ser o grande destaque, justificando que a partir da conquista do Governo Federal seria possível
iniciar um processo de transformação. Para isto, tornaram-se necessárias as alianças com partidos de centro ou centro-direita, como estratégia para obter o comando do Executivo Federal. A estratégia propagandística utilizada ia de encontro às mudanças que se desenvolviam no
interior do Partido. Tanto é que a primeira ação, após a assumir a presidência, foi a divulgação de uma carta de intenções políticas à população
– A carta ao povo brasileiro – cujo “povo brasileiro” era constituído na
realidade pelos banqueiros, investidores e grandes cartéis internacionais.
Logo em sua posse, Lula sinalizou que as mudanças propostas
pelo governo seriam lentas e graduais. Ao mesmo tempo, o governo federal produziu um forte discurso de mudança social, traduzindo, através da mídia, os pressupostos de que suas ações eram inéditas na política brasileira. Todavia, na verdade o governo Lula revitalizou o discurso evolucionista utilizado no governo de Fernando Collor, que esbravejara contra os militares e a Nova República, ao utilizar constantemente
em seus discursos a expressão: “nunca nesse País...,” dando ênfase ao
inédito, ao novo, à ruptura com o passado.
O governo federal não apregoou mudanças na política econômica,
mantendo, em síntese, os mesmos pressupostos do governo anterior. Ao
mesmo tempo, sinalizava ações em longo prazo, voltadas à retomada do
crescimento econômico do Brasil. Um forte discurso anti-inflacionário
foi produzido durante todo o governo do presidente Lula. A derrota sobre a inflação teve inspiração filosófica de competência governamental e
administrativa, especialmente nos comparativos inerentes ao governo
FHC. A política econômica se norteou em uma redefinição das normas e
formas de funcionamento do Banco Central, tendo como pressuposto
elevar sua autonomia operacional. O governo federal justificou essa
ação como único caminho possível para garantia da estabilidade econômica, condição essencial para a volta do crescimento do País.
O controle da inflação e a política monetária adotada pelo Banco
Central foram justificados pela adoção de discursos expressos no desenvolvimento sustentado. Mercadante (2010, p. 468) demonstra que a
estratégia expressa pelo governo foi a tentativa de crescimento econômico sustentável voltado a transformar o Brasil na quinta maior Economia
do Planeta. O País colheria vantagens econômicas se mantivesse seu
crescimento econômico, ficando, segundo a opinião de Mercadante,
atrás apenas do Japão, da Índia, dos Estados Unidos e da China, a qual
já ocuparia, há bastante tempo, a liderança mundial.
A adoção de medidas econômicas ortodoxas fez crescer o nível de
confiança do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e demais bancos privados internacionais. Houve a queda do “Risco-Brasil,”
elevação de entrada de capitais de curto prazo, valorização da taxa de
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câmbio e dos títulos da dívida externa. Um forte discurso sobre a importância e conquistas do Plano Real voltado ao crédito, à abertura da
Economia, financiamento e dívida externa foi elaborado pelo “núcleo
duro” do governo federal. O governo federal cortou gastos, mantendo as
bases de uma rígida disciplina fiscal. Esse corte de gastos e ajuste fiscal, baseado no corte de investimentos, tinha como objetivo prover recursos para o pagamento de juros da dívida externa.
Em seu primeiro mandato, o governo Lula manteve os pressupostos do governo FHC referentes às metas da inflação e câmbio flutuante
e, no campo político, a manutenção da hegemonia das mesmas classes
sociais. Apesar de manter suas alianças políticas com o movimento sindical e parcela dos movimentos sociais, adotou políticas econômicas voltadas ao conservadorismo liberal, atendendo ao setor parasitário do
mercado financeiro.
Algumas questões se colocaram ao Partido dos Trabalhadores, especialmente no que se refere aos partidos de posição histórico-crítica
contra o capitalismo. As justificativas políticas do PT quanto as suas
ações econômicas, perante a sociedade, partiram do pressuposto de
que:
[...] para governar o capitalismo melhor e com mais justiça do que uma coalizão de direita, uma coalizão de esquerda precisa reconhecer a lei básica do capitalismo: a
taxa de lucro dos empresários, dos capitalistas ativos,
deve ser mantida em nível satisfatório para que eles continuem a investir. Conforme observou Przeworski, os empresários têm o ‘poder de veto’ sobre o sistema. Se deixam
de investir, o crescimento econômico estanca e o país entra em crise. Por isso, algum tipo de associação com os
empresários produtivos é essencial. (BRESSER PEREIRA,
2005, p. 15).

Em sociedades marcadas por uma história política movida pelo
autoritarismo, a ausência de democracia e participação popular proporciona fundamentos para que os governos, assim que eleitos, busquem
legitimidade política junto à sociedade civil, aproximando-se dos valores
hegemônicos conservadores inerentes às classes dominantes nacionais
e internacionais.
Isto porque, eleito o novo governo, a sociedade civil tenderá a dar um voto de confiança aos novos governantes.
Entretanto, a sociedade civil, e principalmente seus componentes mais à direita, esperam que o novo governo,
ainda que conservando uma retórica de esquerda, revele
rapidamente seu respeito pela propriedade e pelos contratos – pela ordem estabelecida, portanto – e que não
adote políticas redistributivas fortes. Caso contrário, o
governo correrá o risco de perder seu apoio. (BRESSER
PEREIRA, 2005, p. 18).

O primeiro mandato de Lula teve a seu favor uma conjuntura in-
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ternacional materializada pelo crescimento econômico mundial referente ao Produto Interno Bruto (PIB), proporcionando moderado crescimento econômico no Brasil. Isso proporcionou que o Governo repassasse fundos ao capital financeiro internacional, mantendo intactas as premissas filosóficas e políticas do projeto neoliberal.
As políticas assistencialistas, em que pese sua eficiência na redução de tensões sociais, tiveram um efeito paliativo com referência à pobreza, pois não proporcionam condições efetivas para a sua superação,
mantendo intocadas as suas bases constitutivas. Por outro lado, sua
política social não revelou inovações. O único gasto social a aumentar
foi o assistencialista, através da substituição da Bolsa-Escola, que exigia dos pais pobres que os filhos estivessem na Escola, para a BolsaFamília, ou seja, em vez de ênfase em políticas universalistas, que são
de esquerda, adotou uma política conservadora de focalização.
Um considerável número de dirigentes sindicais passou a constituir os quadros políticos do Estado Brasileiro, esvaziando, sobre medida, os sindicatos "cutistas" no País. Da mesma forma, ocorreu a redução do número de greves, especialmente nas categorias mais organizadas, em virtude do esvaziamento das lutas impostas por esses dirigentes que, apesar de ocupar os referidos cargos, ainda mantiveram controle político dos sindicatos.
A eleição de Lula demonstrou que o Partido dos Trabalhadores
adotou um conjunto de medidas as quais criticou em toda a sua história. Suas relações com bancos privados e demais segmentos vinculados
à reprodução do capital relacionadas à cooptação de dirigentes sindicais
colocou esse governo em pressupostos similares ao governo FHC. Andrioli e Schmalz (2006) destacaram as principais ações do governo Lula
que o aproximaram do governo FHC, dando ênfase na política macroeconômica, à prioridade no pagamento da dívida externa ao controle da
inflação e ao corte dos gastos públicos, bem como na implementação de
um conjunto de reformas manifestas na Previdência Social, na área tributária, privatização, Lei de falências, liberação de transgênicos e reforma trabalhista.
1.1 O Novo Desenvolvimentismo
O governo Lula adotou teses econômicas denominadas como Novo
Desenvolvimentismo. Essas teses baseiam-se na defesa de um Estado
Liberal-Social como pressuposto para a consolidação de políticas econômicas e sociais voltadas a esta forma de desenvolvimento. Constata-se
que o mesmo encantamento de FHC pelo Liberalismo Social se reproduziu e, se deu continuidade, no governo Lula. A ênfase de FHC em demonstrar que seu governo não era neoliberal ganhou força no governo
Lula.
O conceito de Novo Desenvolvimentismo apresenta algumas características que o diferem do projeto neoliberal, dentre as quais se destaca
que:
[...] rejeita a estratégia de crescimento com poupança estrangeira e a liberalização da conta de capitais. Além disso, propõe que a taxa de câmbio seja administrada e
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acredita que é necessária uma estratégia para superar as
altas taxas de juros/valorização da moeda, que mantém a
economia brasileira instável. (BRESSER PEREIRA, 2006,
p. 6).

Essa concepção entende que a Nação tem condições de fortalecer
a democracia formulando um projeto de desenvolvimento nacional coordenado pelo mercado. Isso implica em uma ação governamental volvida
à construção de um novo pacto social voltado ao desenvolvimento econômico, cuja base é a potencialização dos empresários para concorrer
no mercado internacional.
Estava em jogo, segundo a concepção governamental, a formulação de um conjunto de propostas econômicas nacionais direcionadas à
construção de estratégias políticas que aproximem o Brasil e os demais
países da América Latina, aos países centrais, oferecendo fundamentos
e proposições reais para que tais países concorram no mercado em condições favoráveis. No governo FHC, essa afirmação implicava na busca
incessante da liderança brasileira sobre os demais países latino-americanos.
Para o Novo Desenvolvimentismo, a partir do fracasso do Neoliberalismo como alternativa de ajuste econômico, a globalização da cultura
e a mundialização da Economia constituem-se em possibilidades para a
manifestação de uma intensa competição no mercado. Isso implica no
fortalecimento do Estado Nacional em nível fiscal, administrativo e político, elaborando condições reais, para que as empresas nacionais possam concorrer em âmbito internacional. Para isso era necessário a centralidade do Governo Federal em termos de gestão de políticas econômicas nacionais voltadas a esse fim.
O Estado deve atuar apenas na formulação de políticas nacionais,
na definição das instituições responsáveis pela organização da sociedade e promover a segurança da população, utilizando para tal, recursos
humanos de alto nível intelectual existentes na sociedade. Para Bresser
Pereira (2008, p. 399) o Estado e sua administração não devem se voltar
para a obtenção de lucros econômicos, mas sim, seu aspecto gerencial
deve se voltar conceitos emprestados da administração de empresas voltados ao atendimento do “[...] ‘cliente-cidadão’ e dois de seus três mecanismos específicos de responsabilização - administração por objetivos e
competição administrada visando à excelência.”
A reforma gerencial, entendida por Bresser Pereira, em termos do
modelo estrutural de gerência pública, destina-se essencialmente a aumentar a capacidade do Estado de garantir direitos sociais e republicanos, sem incorrer nas deficiências que caracterizaram o Estado do BemEstar Social burocrático do século
XX. Seu pressuposto de atuação parte do princípio de não realizar uma
abertura da Economia de forma indiscriminada, negociando esta mesma abertura através de acordos regionais e internacionais, não renunciando, ao mesmo tempo, à implementação e à gestão de políticas industriais.
Dentre as diferenças características do Novo Desenvolvimentismo
e do Neoliberalismo, merece destaque a atuação do Estado-Nação. As-
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sim, conforme o primeiro conceito, o Estado deve elaborar uma poupança financeira forçada, investindo apenas em setores estratégicos da Economia, acreditando, ao mesmo tempo, na potencialidade do setor privado em investir no crescimento da Economia nacional.
O ponto de partida para tal é o fortalecimento do Estado, visando
suprir as carências de uma sociedade movida pela lógica do mercado,
que se mostrou ineficaz para regular as trocas capitalistas. Utilizam-se
das políticas industriais moderadamente, apoiando apenas empresas
em condições de competir internacionalmente – o que está em jogo não
é o protecionismo industrial, mas sim estratégias que capacitem as indústrias nacionais à competição.
De acordo com Bresser Pereira (2008), o desenvolvimento de um
país, em consonância às forças do mercado, deve apresentar os seguintes elementos: estabilidade macroeconômica; Estado forte e políticas
econômicas voltadas ao desenvolvimento; promoção de poupança interna, além de incentivo à inovação empresarial. Em contraposição à postura política dos países dominantes, de pensamento neoliberal, que defendem a transferência de recursos econômicos para os países em desenvolvimento, o Novo Desenvolvimentismo parte do pressuposto que
tais países não necessitam desta ajuda para se desenvolver.
Os pressupostos neoliberais entendem que o endividamento externo é relacionado e inerente às economias dos países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a estabilidade macroeconômica se baseia nos
seguintes pressupostos: controle pelo governo, do deficit público e de
suas despesas, mantendo uma poupança que viabilize seus investimentos; ampliação do mandato do Banco Central, controle da inflação e
equilíbrio da balança de pagamentos; competitividade da taxa de câmbio e redução da taxa de juros relacionados à estabilidade dos preços.
O Novo Desenvolvimentismo visa ao controle total de todas as contas da Nação. Trata-se de conta-corrente, da redução do endividamento
do Estado e da formação de contas externas, visando manter a autonomia nacional. O propósito dessa concepção de desenvolvimento é administrar a taxa de juros da Economia, mantendo como proposta de ação
o câmbio flutuante.
As ações expressas pelo Novo Desenvolvimentismo causaram impacto em políticas educacionais criadas para esse fim, com destaque ao
ensino superior. A expansão da universidade pública no Brasil constituiu um processo contraditório que materializou a inclusão educacional
com a precarização das condições de ensino oferecidas.
1.2. O governo Lula e o REUNI
A reforma universitária expressa no Governo Lula manifesto pelo
REUNI, por meio do Decreto Presidencial n. 6.096, de 24 de abril de
2007 (BRASIL/Presidência da República, 2007), materializou mudanças
nessa modalidade de ensino baseadas na ocupação de possíveis vagas
ociosas, currículos flexíveis, implantação de formas de mobilidade acadêmica interinstitucional, crescimento da oferta de Cursos de Graduação e expansão da Educação a Distância (EaD), Lima (2009, p. 1-2) efetua uma análise acerca da materialização da reformulação no País, ga-
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nhando racionalidade nos governos:
A reformulação da Educação Superior que está sendo realizada pelo governo Lula da Silva encontra-se inserida
em um amplo reordenamento do Estado brasileiro, caracterizado pela sistemática diluição das fronteiras entre público e privado, a partir da materialização da noção de
público não estatal, operada pelas parcerias público- privado.

Em conformidade à análise de Lima (2009) Silva Jr. e Sguissard
(1999) entendem que tal processo permeou o governo FHC, ocasião em
que a educação passou a ser inserida no rol de ações não exclusivas do
Estado. Por seu turno, outros autores concebem que o governo Lula
aprofundou o processo de reordenamento do Estado brasileiro, por intermédio de mais uma etapa da reforma da Educação Superior. (NEVES, 2004; NEVES, SIQUEIRA, 2006; LIMA, 2007).
A compreensão da educação sem suas características de “bem público” institui os alicerces políticos e jurídicos para a redução das fronteiras entre público e privado: se a educação é um “bem público” e instituições públicas e privadas prestam esse serviço público (não-estatal),
está justificado, por um lado, o financiamento público para as instituições privadas e a ampliação da isenção fiscal para estas instituições, e,
por outro, também a destinação de verbas do setor privado para as atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições públicas.
(LIMA, 2009).
O que se percebe é a continuação de uma racionalidade exposta
no governo Itamar Franco voltada ao privilégio da rede privada de ensino e à privatização interna das instituições públicas. A isenção fiscal
criada pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES) e o pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). A política
do MEC para o ensino superior brasileiro, no Governo Fernando Henrique Cardoso, beneficiou-se das medidas adotadas nas gestões anteriores, sobretudo no que se refere à extinção do Conselho Federal de Educação, ocorrida no Governo Itamar Franco. A partir de então, o MEC depositou maior responsabilidade para o ensino superior ao setor privado,
demonstrada pela crescente e vultosa participação dessa esfera na oferta de vagas.
No interior das Instituições Federais de Ensino Superior/IFES, o
Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI e a política de avaliação
implementada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior/SINAES conservam a consistência meritocrática e produtivista que
norteou a política de avaliação da administração de Cardoso, naturalizando a privatização no interior da Educação Superior, pela diversificação das suas fontes de financiamento alcançada por meio da constituição de “receitas próprias” geradas com a venda de “serviços educacionais,” por intermédio das fundações de direito privado. (MELO, 2006).
O REUNI foi influenciado por programas nacionais e internacionais voltados à reformulação da educação manifesta por interesses conservadores. Em âmbito nacional, sofreu influência do Programa “Univer-
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sidade Nova,” proposto pela Universidade Federal da Bahia (UFB), voltado à organização de bacharelados interdisciplinares e formação profissionalizante. A diferença entre o REUNI e o Programa adotado pela UFB
ficou explícita em termos quantitativos voltados ao financiamento. Em
outros termos, o primeiro previa maiores volumes de financiamento público, enquanto o segundo foi implantado com baixo volume de recursos. Em âmbito internacional, o REUNI recebeu influência do Banco
Mundial - e seus ditames voltados aos países periféricos subordinados
em termos da divisão internacional do trabalho - e do Processo de Bolonha. Constata-se, que sua fundamentação, possui como código teórico e
político a reforma da Educação Superior europeia, denominada “processo de Bolonha,” que tem seu início em 1999 e persiste no início do novo
século, com o desígnio de edificar um espaço europeu de Educação Superior até o ano 2010, por meio da outorga de um sistema de grau comparável, abalizado, fundamentalmente, em ciclos e da promoção da mobilidade de estudantes. Registram-se resistências a este processo, pela
fragmentação da formação profissional que desenvolve e pelo indicativo
de formação de um promissor ‘mercado educacional’ europeu, facilitando a atuação das empresas educacionais, em conformidade ao entendimento de Rosa (2003).
O processo de reestruturação do ensino público brasileiro é marcado pelos pressupostos do governo FHC, manifestos na limitação orçamentária e subordinação das IFES ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Em 2006, ganhou coro no Brasil uma forte
propaganda governamental contra a “ineficiência” das universidades
públicas e a necessidade de construção de uma “universidade nova.”
A limitação de recursos para o projeto de expansão marcou o processo então em curso. O que se percebe no referido projeto é que o oferecimento de recursos econômicos às universidades públicas implicaria
no cumprimento de metas em prazos estabelecidos. Verifica-se a adoção
de um plano de metas oriundos das empresas, baseado em critérios empresariais de produtividade como condição para a disputa de recursos
entre as diferentes IFES.
Algumas questões merecem destaque na análise do REUNI. O
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é esquecido no processo em questão. O que nos chama a atenção é a redefinição do próprio conceito de autonomia universitária proposto no projeto. Na prática, os limites dessa “autonomia” são voltados ao atendimento dos imperativos governamentais e seus pressupostos competitivos influenciados pela lógica mercadológica expressa pelas forças do mercado.
A sua preocupação com as taxas de evasão no ensino superior é acompanhada pela utilização de pressupostos voltados ao interesse da formação profissional pela lógica do mercado. A flexibilidade profissional
inerente à influência toyotista na organização da produção capitalista
está presente. A amplitude formativa, cujos limites ocorrem na lógica
alienada e estranhada do trabalho, atende aos interesses reprodutivos
do capital em comprar uma força de trabalho dócil e adaptável ao processo produtivo.
Esse entendimento na relação entre trabalho e capital fortalece a
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crítica ao sentido da educação nas mudanças, no mundo do trabalho.
Na prática, os quatro posicionamentos valorativos podem ser assim elucidados:
‘[...] aprender a aprender [...]’: o primeiro posicionamento
considera mais desejável o processo de aprendizagem que
o indivíduo realiza sozinho, pois somente dessa forma se
produziria a sua autonomia; o segundo ressalta que a
metodologia desse processo deve ser desenvolvida pelo
próprio indivíduo; o terceiro aspecto é o que considera
primordial na condução do processo de aprendizagem, as
necessidades e interesses do aluno, acentuando o aspecto funcional da educação e, por fim, o quarto posicionamento valorativo traz a ênfase para uma educação que
esteja em sintonia com a sociedade do conhecimento.
‘Aprender a aprender é, pois, [...] um lema que sintetiza
uma concepção educacional voltada para a formação, nos
indivíduos, da disposição para a constante e infatigável
adaptação à sociedade regida pelo capital.’ (DUARTE,
2003, p. 11).

Com base na lógica toyotista expressa anteriormente, percebemos
que a educação expressa no REUNI atende aos princípios de potencializar a exploração máxima da força de trabalho tanto em nível da maisvalia absoluta, como relativa. A lógica reprodutiva proposta nesta forma
de ensino implica na intensificação do trabalho dos professores, elevando de forma considerável, e em muitos casos, sem condições estruturais
para esse fim, a relação entre professores e alunos nas salas de aula,
privilegiando formas educativas manifestas em princípios tradicionais.
Em outras palavras, o que se espera dos professores é uma fórmula de
ensino baseada na simples transmissão de conteúdos e adoção de formas avaliativas para esse fim, voltados à reprodução de um conhecimento pronto e acabado.
O entendimento desta concepção educacional, em que pese seu
apelo do “novo e inclusivo” recupera os princípios positivistas presentes
na obra de Émile Durkheim, especialmente no que se refere ao papel do
Estado como legitimador da harmonia e da disciplina. O Estado tem importante papel na educação. Tudo o que é educação deve ser submetido
à sua influência. Isto não quer dizer que o Estado deva monopolizar o
ensino. Ao fato de deixar abrir escolas que não sejam as suas, não se
segue o de que deva tornar-se estranho ao que nelas venha a passar, de
maneira que a educação privada deve estar sob seu juízo e fiscalização:
Para Durkheim é preciso construir uma harmonia para o
trabalho. A educação é em essência, um fenômeno social
que consiste em socializar os indivíduos. A educação assegura a diversidade, permitindo especializações. Com a
especialização do trabalho provoca um primeiro fundo de
idéias e de sentimentos comuns, mais rica diversidade de
aptidões profissionais. Com efeito, a educação é para a
sociedade o meio pela qual ela prepara as condições essenciais da própria existência. [...] A educação consiste
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em habituar os indivíduos a uma disciplina, a qual deve
ter, e não pode deixar de ter, um caráter autoritário. Formar os indivíduos, tendo em vista a integração na sociedade, é torná-los conscientes das normas que devem orientar a conduta de cada um e do valor imanente e transcendente das coletividades que cada um pertence ou deverá pertencer. A educação visa criar no homem um ser
novo. (LUCENA, 2013).

O princípio positivista relacionado à construção de uma lógica do
trabalho alienado é “camuflado” por meio do “canto da sereia” da inclusão social manifesta pelo governo federal, podendo ser identificado, nas
propostas da ampliação de entrada de classes populares à universidade
pública, na supressão do vestibular, na formação extensa, no aumento
dos índices de aprovação, dentre outros aspectos sedutores, ganham
adesões de muitos desavisados, mesmo porque essas mesmas metas já
foram móveis de lutas por parte dos defensores da universidade pública. Porém, as condições de oferta desse programa, como se discutiu anteriormente, sem o suficiente aporte de recursos, favorecerão tão somente a precarização da instituição e um ensino de “qualidade” duvidosa.
Os documentos encobrem o sentido das mudanças que estão sendo impostas ao ensino superior no Brasil, pois sob propaganda de que
se abre a universidade aos pobres, se oferecerá um engodo a essa mesma população, conforme publicação do Sindicato Nacional dos Docentes
da Educação Superior (ANDES-SN, 2007, p. 19) adverte:
[...] o governo, por meio do PDE, busca implantar, para a
maioria desfavorecida da população, uma pseudo-educação de nível superior, que poderia ser caracterizada como
um pós-médio ou ensino compensatório decorrente da
baixa qualidade da educação básica.

Por fim, deve-se destacar que a proposta busca, pelos seus diagnósticos e propostas concretas, particularmente a dos bacharelados interdisciplinares, ser uma referência compatível com outros projetos relativos a esse nível de ensino. Neste caso destaca-se aquele surgido nos
países da União Européia, no âmbito do Processo de Bolonha, bem
como o que Sguissardi (2008, grifos do autor) denomina de “Modelo da
Universidade Mundial do Banco Mundial [numa alusão a Hugo Aboites
que cunhou esta expressão, em 1996] ou de Modelo Anglo-Saxônico de
Universidade.” (LÉDA; MANCEBO, 2009, p. 58).
O trabalho dos professores é atingido com as mudanças propostas no REUNI. Um intenso processo de precarização das condições e
exercício do trabalho é imposto a esses profissionais, atendendo aos trâmites do capitalismo, que aposta na intensificação do trabalho e absorção do tempo livre dos trabalhadores. O que se percebe é a instauração
de um trabalho precarizado acompanhado de condições também precarizadas de formação educativa.
Encontramos na obra de Marx a teorização para o processo aqui
apresentado. Guardadas as especificidades históricas do período em
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questão, Marx (1988, p. 25) demonstrou a condição miserável da educação oferecida aos trabalhadores na Inglaterra do século XIX.
Ao visitar uma dessas escolas expedidoras de certificados
fiquei tão chocado com a ignorância do mestre-escola que
lhe disse: ‘Por favor, o senhor sabe ler? Sua resposta foi:
Ah! Algo (summat). E, como justificativa, acrescentou: De
todos os modos estou à frente dos meus alunos’ [...] A
primeira escola que visitamos era mantida por uma Mrs.
Ann Killin. Quando lhe pedi para soletrar o sobrenome,
ela logo cometeu um erro ao começar com a letra C, mas,
corrigindo-se imediatamente, disse que seu sobrenome
começava com K. Olhando sua assinatura nos livros de
assentamento escolares, reparei, no entanto, que ela o
escrevia de vários modos, enquanto sua letra não deixava
nenhuma dúvida quanto a sua incapacidade de lecionar.
Ela mesma também reconheceu que não sabia manter o
registro [...] Numa segunda escola, encontrei uma sala de
aula de 15 pés de comprimento e 10 pés de largura e nesse espaço contei 75 crianças que estavam grunhindo
algo ininteligível. Não é, porém, apenas nessas covas lamentáveis que as crianças recebem certificados escolares,
mas nenhuma instrução, pois, em muitas escolas onde o
professor é competente, os esforços dele são de pouca valia, em face ao amontoado atordoante de crianças de todas as idades, a partir de 3 anos. Sua receita, mísera no
melhor dos casos, depende totalmente do número de pence, recebidos do maior número possível de crianças que
seja possível empilhar num quarto. A isso acresce o parco
mobiliário escolar, carência de livros e outros materiais
didáticos, bem como o efeito deprimente, sobre as pobres
crianças, de uma atmosfera fechada e fétida. Estive em
muitas dessas escolas, onde vi séries inteiras de crianças
não fazendo absolutamente nada; e isso é certificado
como freqüência escolar e, na estatística oficial, tais crianças figuram como sendo educadas (educated).

Marx (1988, p. 26) prossegue retratando a educação oferecida aos
trabalhadores nas indústrias metalúrgicas de estamparia inglesa. O autor demonstra que, em uma sociedade de classes organizada nas fronteiras da reificação crescente, o acesso ao conhecimento é heterogêneo e
diversificado:
Toda criança, antes de ser empregada numa dessas estamparias, deve ter freqüentado a escola ao menos por 30
dias e por não menos de 150 horas durante 6 meses que
precedem imediatamente o primeiro dia de seu emprego.
Durante a continuidade de seu emprego na estamparia,
precisa igualmente freqüentar a escola por um período de
30 dias e de 150 horas a cada período semestral. [...] Em
circunstâncias normais, as crianças freqüentam a escola
de manhã e à tarde por 30 dias, 5 horas por dia e, após o
decurso dos 30 dias, quando estatutária global de 150
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horas foi atingida, quando eles, para usar seu linguajar,
acabaram o seu livro, voltam para a estamparia, onde ficam de novo 6 meses até que vença outro prazo de freqüência escolar, e então ficam novamente na escola até
que acabem o livro novamente. [...] Muitos jovens que frequentavam a escola durante as 150 horas requeridas,
quando voltam ao término de 6 meses de permanência,
estão no mesmo ponto em que estavam no começo. [...]
Eles naturalmente perderam tudo quanto tinham adquirido com sua freqüência anterior à escola.

As afirmações de Marx demonstram que a precariedade educativa
dos filhos dos trabalhadores não é algo inédito no modo de produção
capitalista. Hoje, apesar dos discursos do “canto da sereia” em termos
da elevação da sabedoria e inclusão social, o que se vê é a permanência
de um processo formativo centrado nas fronteiras do trabalho alienado,
cujo conteúdo empobrece o próprio trabalhador desprovido dos meios
de produção.
Marx debateu a questão entre o trabalho e o capital na sociedade
capitalista, afirmando em seus Manuscritos que nem os deuses, nem a
Natureza, mas só o homem pode ter esse poder estranho sobre os próprios homens. Com a culminação do processo de reificação, a circulação
termina por apagar a diferença entre as mercadorias, bem como por
igualar os intercambiantes, de forma que e o dinheiro apresenta-se
como uma matéria geral de todos os contratos e, com isso, apagam-se
as diferenças. Uns enriquecem, outros empobrecem, uns acumulam valores de uso, outros valores de troca, uns obtêm mercadorias cujo valor
desaparece no consumo e outros, força de trabalho cujo consumo produz valor.
Com o desenvolvimento da sociedade moderna instaurase a separação entre o trabalho manual e o intelectual,
entre instrução profissional e instrução geral. Na sociedade capitalista que generaliza as exigências do conhecimento sistematizado existe uma contradição. Por ser esta
sociedade baseada na propriedade privada dos meios de
produção, os recursos produtivos provenientes do trabalho dos homens são adquiridos pela parcela da sociedade
detentora dos meios de produção. A Ciência é incorporada ao trabalho produtivo, transformando-se em potencial
material atuando no capitalismo como um meio de produzir riqueza. O capital não a criou, mas desenvolveu formas de explorá-la, transformando-a numa mercadoria
adequada ao seu interesse. Uma mercadoria que é utilizada, a princípio, como um meio de separação entre o saber e o trabalhador e, posteriormente, através da restrição desse saber, uma vez que a produção do conhecimento passa a ser pertencente aos domínios do capital. (LUCENA, 2004, p. 208-209).

A indústria moderna repousa no instrumental de trabalho, na
transferência da operação produtiva das mãos dos homens para as
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máquinas (máquina ferramenta), potencializando o grau de intensificação da força produtiva do trabalho. Marx (1987) discute em A Miséria
da Filosofia que as relações sociais têm sólidas ligações com as forças
produtivas - a partir do momento em que os homens mudam sua forma
de produção, as relações sociais também são transformadas e o trabalho organiza-se e divide-se de acordo com os instrumentos de que
dispõe. Para entendê-lo, inicia-se a análise pela sua divisão, dando ênfase à ascensão das máquinas:
Não possuindo as condições materiais do trabalho, os
trabalhadores são obrigados a venderem a sua força de
trabalho em diferentes atividades, tornando-os indiferentes ao que produzem. A produção capitalista, que possui
uma base revolucionária, através da Ciência, reorganiza
sistematicamente a produção e o trabalho a ela submetido. Com efeito, na busca de domínio do mercado, o capital se desdobra de ramo em ramo da produção, obrigando o trabalhador a acompanhar o seu movimento, inventando e reinventando profissões. (MARX,1987 apud
LUCENA, 2004, p. 35).

A formação parcelar dos trabalhadores expressa uma forma produtiva na qual se divide o trabalho manual e intelectual, potencializando o sentido do REUNI. Desta maneira, entende-se a argumentação de
Marx no sentido de que não existem ideias simplesmente falsas da realidade, mas uma realidade falseada, invertida, que provoca a representação ideológica correspondente, ou seja, uma teoria materialista da falsa
consciência, que em síntese, em seu desenvolvimento mais complexo da
teoria é teoria da reificação (coisificação).
Os pressupostos epistêmicos marxianos, fugindo a qualquer anacronismo em termos comparativos, oferecem fundamentos para a interpretação da situação dos professores, suas condições de ensino e relações com o mundo do trabalho. As metas propostas nas empresas passam a ser exigidas aos próprios professores, intensificando e ocupando
o seu tempo livre com o tempo do trabalho, aquilo que Marx em análise
da manufatura, denominou de trabalho se confundir com o lar. Isso se
traduz na adoção de novas tecnologias na educação que ocupa o espaço
de trabalho do professor, independentemente de estar ou não nas unidades educativas. O festival de e-mail com suas propostas, cobranças e
possibilidades, invade a vida dos professores, intensificando o estranhamento do e pelo trabalho:
Assim, seu rol de atividades é extenso e sua carga de trabalho se estende para além dos muros das instituições,
da carga horária de oito horas diárias, da semana de cinco dias, com a produção de diversos tipos de doenças, desânimo, cansaço, ansiedade, visto que em cada trabalhador, conforme graus diferenciados, sempre existem limitações corporais e subjetivas no enfrentamento desse ritmo de trabalho. Com a reforma proposta, deve-se acrescentar a esse quadro, o sobretrabalho que poderá advir
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da multiplicação de estudantes sob sua responsabilidade,
bem como o desgaste de um cotidiano sem sentido, pois
marcado pelo insucesso de estudantes que aprendem mal
e competem pelo acesso ao 2º nível. (LÉDA; MANCEBO,
2009, p. 58).

A precarização do trabalho dos professores com o REUNI apresenta-se em sua própria lógica constitutiva. Em análise à Portaria Interministerial MEC/MPOG n. 22, de 30 abril de 2007, Léda e Mancebo
(2009, p. 59-60) entendem que tal documento possibilita a instauração
de um “banco de professores equivalentes,” bem como a contratação de
professores substitutos, a partir da criação de metas para a expansão
do REUNI e seus limites orçamentários:
Em síntese, o banco de professores-equivalente corresponde ao total de professores de 3º grau efetivos e substitutos em exercício na universidade, no dia 31 de dezembro de 2006, expresso na ‘unidade professor-equivalente’.
Para chegar a essa unidade, a Portaria toma como referência a equivalência salarial entre um professor efetivo e
um professor substituto, atribuindo um fator (peso) diferenciado a cada docente segundo sua condição de trabalho. Assim, um docente adjunto, em dedicação exclusiva, por exemplo, vale um pouco mais (1,55) que três professores efetivos em regime de 20 h (0,5) e um pouco menos do que quatro professores substitutos com 20 h (0,4)
e tais fatores deverão ser considerados por ocasião da
contratação de professores substitutos. O governo avalia
a institucionalização do ‘banco’ como um grande avanço
do ponto de vista da gestão da universidade pública e admite a possibilidade de estendê-lo a outros setores da administração pública. Todavia, mesmo com as modificações introduzidas na Portaria Interministerial n. 224, de
23 de julho de 2007, considerando no cálculo a pós- graduação, o banco de professores equivalentes permanece
um mecanismo ágil que força um aumento de produtividade institucional, em detrimento da qualidade, necessariamente, resultando na precarização das condições de
trabalho.

O que se verifica é um processo que intensifica o trabalho de todos os professores nas IFES, onde a precarização das condições e trabalho manifestas pelo REUNI possuem potencial de transformá-las em
instituições apenas de ensino, e de baixa qualidade, reservando a pesquisa a centros de excelência financiados pelo capital. Aqui se materializa um processo por meio de quais setores científicos são privilegiados,
em detrimento de outros setores científicos.
Isso se explica a partir da lógica do trabalho expressa no modo de
produção capitalista. Tomando-se como referência o controle da burguesia sob a abstratividade do trabalho, o controle da Ciência e seus resultados são entendidos como um processo classista. O que produzir e
como produzir passa a ser uma decisão das frações de classe burgue-
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sas, potencializando a divisão internacional do trabalho. O que se percebe é que o REUNI representa um modelo educacional oferecido aos
trabalhadores e, consequentemente, em sua maioria, aos filhos dos pobres.
No capitalismo, as tecnologias que circulam o planeta não são homogêneas e de última geração. Os países de terceiro mundo têm acesso
a tecnologias obsoletas, ou semi-obsoletas, já abandonadas pelas nações que possuem uma posição predominante na divisão internacional
do trabalho. Esse movimento se explica por intermédio de um processo
complexo, dialético e contraditório entre a produção e a circulação das
mercadorias.
A educação precarizada expressa no REUNI atende à própria posição do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho, negando qualquer
dimensão redentora da educação como ponto de partida de uma sociedade. Entendemos que a educação que aqui se apresenta é desdobramento das condições materiais produtivas expressas no modo de produção capitalista.
Convém atentar para inquietação de Albert Einstein (apud MÉSZÁROS, 2004, p. 288) acerca da ciência aplicada: por que tal área do
saber, “que é tão magnífica, economiza trabalho e torna a vida mais
fácil, nos proporciona tão pouca felicidade? A resposta é simples: ainda
não aprendemos a utilizá-la adequadamente.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sobre os governos FHC e Lula trouxe fundamentos para
a interpretação da breve e conturbada história da influência do Neoliberalismo no Brasil. Partindo do entendimento marxiano por meio do qual
o particular se explica no geral, percebemos que o processo em curso no
Brasil ocorre conforme amplas mudanças e contradições que ora se desenvolvem até mesmo internacionalmente.
O leitor deve perceber que na frase anterior, utilizamos a conjugação verbal no tempo presente. Isso não se deu ao acaso, mas sim representa que o governo Dilma, tema que aqui não tratamos, continua as
ações políticas próprias de FHC e Lula, sem romper com as tramas do
mercado internacional e seu ávido interesse em garantir formas reprodutivas e cumulativas do capital.
Marx apontou em o Livro 3 de O Capital a tendência da configuração de crises cíclicas no capitalismo ocorridas em intervalos de tempo
cada vez menores. A sua afirmação de o apogeu anunciar a catástrofe,
bem como a catástrofe, o apogeu, norteia a compreensão sobre os rumos da sociedade capitalista. A dimensão bancária expressa na financeirização do capital mundializado norteou e continua norteando grupos financeiros ávidos pelo enriquecimento, independentemente do custo social que essa ação signifique.
O capital possui uma forma expansiva incontrolável. Sua ação de
expansão e consumo espalha-se por todo o Planeta, cobrindo todas as
formas produtivas possíveis. A expansão incontrolável do capital, tese
formidável defendida por Marx e retomada por Mészáros, causa impacto
provocando mudanças e reestruturações em nível internacional, acom-
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panhadas de ideologias que justifiquem esse fim.
As crises cíclicas do capital, construções humanas e não sobrenaturais, foram justificadas pelas frações burguesas de classe como um
fenômeno natural e conjuntural intrínseco ao movimento do mercado,
como uma força metafísica presente além da própria vontade do homem. A tese da economia política liberal constituída pela centralidade
do mercado manifesta na relação de a circulação preceder a produção
ganhou ênfase no cenário do capitalismo nos últimos quarenta anos. O
entendimento da circulação como ponto de partida de uma sociedade
omite as relações de exploração de classe que se desenvolvem em âmbito local, regional, nacional e internacional. As relações entendidas como
desprovidas da existência de classes em conflito e disputa são entendidas como um fenômeno de indivíduos relacionando-se com indivíduos,
produtores com consumidores e vice-versa.
Por outro lado, rechaçamos os pressupostos da Economia Política,
tão caros a Adam Smith e seus seguidores. Isto porque, entendemos
que o processo econômico, político e social presente nos governos FHC e
Lula manifesta relações classistas expressas numa intensificação da reprodução do capital em sua forma financeira, que termina atendendo
aos trâmites sociais inerentes às respostas à crise do Welfare State exposta pela queda do Sistema de Bretton Woods e dois choques do petróleo.
O processo de reestruturação que ocorreu entre as décadas de 60
a 80, século XX, implicou no empobrecimento dos países periféricos,
acompanhado da ávida busca dos países centrais e dos setores transnacionais a eles vinculados, em garantir o retorno dos seus investimentos,
criando um mercado cativo para o empréstimo constante de capital. O
Brasil participou de maneira subordinada nesse movimento internacional. Em que pesem os “bravejos” de Fernando Collor, a autossuficiência
de FHC e a linguagem “neo-populista” de Lula, a condição do País é subordinada em termos das relações econômicas e políticas com os países
centrais. A negociação internacional com o FMI em termos das formas
de pagamento do montante e juros da dívida externa brasileira confirma
essa afirmação.
O Plano Real tratou-se de uma invenção do Plano Brady. Em outras palavras, levando em consideração a necessidade expansiva do capital mundializado, com a crise do capitalismo no final do século passado, a própria forma de regulação estatal se transformou. A expansão do
capital em sua forma financeira e produtiva implicou na mudança da
ação do Estado Nacional, que deveria abrir todos os espaços possíveis
para uma internacionalização de suas próprias economias.
O Plano Real foi expressão maior dessa afirmativa. O que se percebe foi uma aposta internacional em governos de longa duração para
viabilizar as medidas econômicas necessárias aos interesses anteriormente demonstrados. As metas que um governo não conseguisse cumprir seriam realizadas pelo governo seguinte sustentado por sua própria
legitimidade eleitoral. Esse foi o sentido demonstrado daquilo que FHC
não conseguiu cumprir e Lula terminou, merecendo destaque a mudança na Previdência Social, a discussão dos transgênicos, dentre outros.
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As ações educacionais nesses dois governos foram implacáveis e
legitimadas pelo mesmo princípio neoliberal. Tomando como referência
o ensino superior, o governo FHC investiu em políticas públicas voltadas à expansão das instituições privadas. Houve crescimento e expansão destas instituições no território nacional, algumas com considerável
condição de ensino e, a ampla maioria, em condições precárias de funcionamento.
Essa expansão justificou-se pelo discurso da individualidade e
empregabilidade. Um processo de capacitação por conta própria ganhou
corpo no Brasil, legitimado por um entendimento ideológico que a sociedade do desemprego que ali se apresentava era, na realidade, uma sociedade de oportunidades àqueles mais preparados para o mercado do
trabalho. Reformas curriculares voltadas à redução do tempo formativo
foram criadas, sacrificando as disciplinas de cunho social, científico e filosófico dos conteúdos oferecidos aos acadêmicos.
A expansão do ensino superior no governo FHC foi um processo
contraditório. Por um lado, instaurou a precariedade na oferta das condições de ensino na maior parte das Instituições Privadas de ensino superior no Brasil, por outro lado, abriu espaço de trabalho para jovens
professores. A dificuldade para as condições de oferta do ensino foram
acompanhadas pela exigência, fruto de luta histórica das organizações
docentes dos professores, merecendo destaque o ANDES-SN, de no
mínimo 30% de mestres e/ou doutores por curso nos quadros docentes.
A política avaliativa criada e a dificuldade de acompanhamento dessa
mesma política, dentre outros.
Por sua vez, a expansão no governo Lula não rompeu com os
pressupostos ideológicos da empregabilidade manifestos no governo
FHC. A mudança legislativa em torno dos 30% de professores titulados
por curso para 30% do montante de uma instituição proporcionou a demissão em massa de professores titulados de Instituições Privadas de
Ensino Superior no Brasil, chegando ao ponto de professores esconderem a titulação com medo da perda do emprego.
A expansão universitária do governo Lula ocorreu com o REUNI.
Ele expressou um movimento de expansão precária sustentado pelo
mesmo princípio da empregabilidade proposta no governo FHC. A discussão do REUNI foi acompanhada pela tentativa de instauração de
centros de excelência, onde ocorreriam os maiores investimentos em
Ciência e Tecnologia. Essa afirmação manifesta a contradição, por meio
da qual a precariedade das condições oferecidas pelas IFES aos filhos
dos pobres seria acompanhada pela formação de centros de excelência
em total consonância aos interesses do capital. Esta foi uma iniciativa
voltada ao interesse de o Estado financiar a iniciativa privada, desenvolvendo patentes, oferecendo bolsas a pesquisadores, cujo resultado de
suas pesquisas seriam automaticamente absorvidos pela iniciativa privada.
Essa ação implicou na divisão entre os próprios professores que,
acometidos pelo conceito da eficiência, negam aos outros e a si mesmos,
potencializando o crescimento da alienação e do estranhamento do e
pelo trabalho. O projeto neoliberal abriu espaços de trabalho a centenas
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de professores, mas, ao mesmo tempo, intensificou a precarização de
suas próprias condições para o exercício do magistério. O projeto neoliberal, por representar a materialização da exploração de classe pela
burguesia, produziu tentáculos em todos os segmentos dos países periféricos, merecendo destaque o Brasil.
A precarização do trabalho docente materializado pelo REUNI nas
IFES não é um caminho sem volta. O caminho passa pela resistência
política e sindical dos professores nele inseridos. Em que pese a condição lamentável de trabalho da maioria dos profissionais no exercício do
magistério, são essas as condições materiais para a construção das futuras lutas sindicais, agora com um maior conjunto de professores,
sendo o ANDES-SN um importante interlocutor no futuro.
Por fim, diante de toda essa contextualização, acredita-se na afirmativa de Marx (1978, p. 6) de que “os homens fazem a sua história,
mas não a fazem como querem.” Na verdade a história dos homens não
ocorrem “sob circunstâncias de sua escolha e sim, sob aquelas que se
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado.” Assim
sendo, convém que os governos autointitulados progressistas possam
evocar Marx, com vistas ao atendimento das legítimas demandas da
classe trabalhadora.
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PRÁTICAS ESCOLARES NO ENSINO DE CONCEITOS
CIENTÍFICOS: ENFOQUES DISCIPLINARES E
INTERDISCIPLINARES1
Arthane Menezes Figueirêdo*
Graça Aparecida Cicillini**
INTRODUÇÃO
Esse estudo tem por base uma pesquisa qualitativa e exploratória, que buscou refletir acerca das práticas escolares e concepções de
docentes sobre o ensino de conceitos científicos e a interdisciplinaridade. O propósito foi o de conhecer os entraves para que essa abordagem
seja vivenciada nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
(AIEF).
A análise ora apresentada considera que a docência nos AIEF tem
uma especificidade em relação aos outros segmentos de ensino, que poderia incentivar o uso da abordagem interdisciplinar no ensino de conceitos. Tal especificidade consiste no fato de os professores desse nível
geralmente serem unidocentes, ministrando todas ou a maioria das disciplinas estudadas pelos alunos de 1º ao 5º ano. Mas a prática pedagógica que prevalece nas escolas é disciplinar, centrada no professor e
com uso de poucos recursos didáticos, um modelo que se tem revelado
pouco eficiente no processo de ensino e aprendizagem dos AIEF. Esse
fato indica a necessidade de discutir e buscar práticas pedagógicas que
contribuam para superar as dificuldades observadas nesse processo na
perspectiva de propiciar a aquisição de conceitos pelos alunos que estudam nesse segmento de ensino.
Em relação à concepção teórica que referenda a discussão apresentada, utilizamos estudos voltados para a teoria sócio-histórica, com
ênfase nas discussões de Lev. S. Vigotski e Alexis N. Leontiev. Como
propósito pedagógico, partimos de uma crítica ao paradigma cartesiano
e discutimos essa temática com base nas reflexões de Olga Pombo, Ivani
Fazenda, Hilton Japiassu e Jurjo Santomé, ao afirmarem que o conhecimento ensinado atualmente é fragmentado e fundamentado em memorização e repetição, defendendo a interdisciplinaridade como princípio
pedagógico que favorece a compreensão do mundo e da sociedade, o
1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada Práticas docentes
nos primeiros anos do Ensino Fundamental e o Curso de Pedagogia: enfoques sobre o
ensino
de
conceitos
científicos.
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Pedagogia – UNIFAP. Professora Adjunto/Curso de Pedagogia, matéria Didática –
UNIFAP. e-mail: arthane@gmail.com.
** Doutora em Metodologia do Ensino – UNICAMP. Professora da Faculdade de Educação – FACED/UFU, no Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) e do Curso de Pedagogia. e-mail: gacicillini@gmail.com.
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que contribui para a formação dos cidadãos, mudando a forma como os
conceitos científicos são ensinados às crianças, jovens e adultos nas escolas.
A pesquisa foi realizada em uma cidade do interior do Estado de
Minas Gerais, em duas escolas da rede pública de ensino, envolvendo
observação não participante, entrevistas e análise de documentos. Duas
turmas, sendo uma de 1º e outra de 5º ano, do Ensino Fundamental, de
escolas da rede pública, que foram acompanhadas durante oito semanas, nas quais oito professores se revezavam nas aulas. Cada turma
possuía uma professora regente, que ministrava a maior parte das disciplinas e outros/as professores/as, denominados/as especialistas, que
atuavam com apenas uma ou duas disciplinas complementares com
poucos horários a seguir durante a semana, em horários pré-definidos
de um ou dois módulos-aula por semana. A análise dos dados ocorreu
por meio da triangulação de informações.
Neste texto o foco é discutir: Como os/as professores/as dos AIEF
lidam com os conceitos científicos que ministram? Quais desafios? Quais
dificuldades? Assim, apresentamos uma reflexão inicial sobre o ensino
de conceitos científicos frente as práticas pedagógicas desenvolvidas por
tais professores/as.
Consideramos que a sociedade atual requer uma prática que suplante o modelo cartesiano, que prevalece em muitas instituições, a fim
de instituir um ensino interdisciplinar e dialético, que permita aos
aprendizes não apenas conhecer os conceitos científicos, mas apropriarse de seus significados e saber utilizá-los de forma crítica e participativa. Acreditamos que uma prática pedagógica alicerçada nos princípios
da interdisciplinaridade contribui para que a aprendizagem escolar seja
significativa e promova conhecimentos mais elaborados, críticos e dinâmicos.
1. A Escola e os conceitos científicos
As escolas são espaços nos quais se realizam atividades intencionais para que os indivíduos se apropriem dos conceitos científicos produzidos nas sociedades, de maneira planejada e organizada e, mesmo
que os currículos sejam criados de forma singular para cada estabelecimento, há uma discussão sobre a importância dos conteúdos nesse
processo e o modo pelo qual devem ser apresentados/discutidos na sala
de aula. A respeito disto, concordamos que:
[...] a aprendizagem pode interferir no curso do desenvolvimento e exercer influência decisiva porque essas funções ainda não estão maduras até o início da idade escolar e a aprendizagem pode, de certo modo, organizar o
processo sucessivo de seu desenvolvimento e determinar
o seu destino. (VIGOTSKI, 2001, p. 337).

A partir dessas premissas, o papel dos conteúdos escolares nos
currículos de formação de professores é fundamental; logo, não pode
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ser negligenciado ou tratado superficialmente. De outro modo, como os
professores poderão fomentar nos alunos a compreensão de conceitos
que eles próprios desconhecem?
A investigação nesse campo de estudo ainda tem sido pouco explorada e a formação de professoras dos AIEF até pouco tempo era feita
quase exclusivamente nos cursos de Magistério, em nível médio. A transição para a formação em nível superior, especialmente nos Cursos de
Pedagogia, ocorreu de forma abrupta, a partir da implantação da LDBEN n. 9.394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Pedagogia (DCNCP) e seus desdobramentos (BRASIL, 2006). No entanto,
é preciso considerar a precarização do trabalho docente e das instituições educativas do nosso País que, segundo Longarezi, Pedro e Perini
(2011, p. 395), afeta os profissionais em suas condições de trabalho,
nos salários e nas políticas de avaliação meritocráticas. Apesar desse
cenário:
[...] os professores devem estar preparados para lidar com
as diversas situações que surgem dentro da escola e por
isso sua preparação e qualificação para a docência devem
ser consideradas como meios para romper com os modelos descontextualizados de ensino.

Acreditamos que, o conjunto de saberes necessários para uma
boa atuação dos professores nas escolas seja o domínio dos conhecimentos voltados para o segmento em que atuam, o que não significa
que esse seja o único aspecto envolvido na prática desses profissionais
que enfrentam graves problemas, como: falta de recursos e estruturas
adequadas, pouco reconhecimento social e financeiro de seu trabalho,
na sociedade. Neste caso, entendemos que há necessidade efetiva de
participação coletiva de docentes, nos movimentos sociais que reivindicam mudanças estruturais e organizacionais das políticas educacionais
em nosso País.
No que tange à forma como esses conceitos são ministrados, consideramos que ainda remanesce, nas escolas e nas instituições formadoras dos profissionais, uma vertente de ensino e aprendizagem calcados na perspectiva bancária; prevalecendo uma prática voltada para a
fragmentação dos conhecimentos científicos. Outros estudos (LIBÂNEO,
2009; FAZENDA, 2013) apontam esse modelo de educação como causador de aulas empobrecidas, estanques, monótonas, repetitivas e que
não contribuem para que os alunos, de fato, se encantem pelo conhecimento e se envolvam com a Escola, de forma mais dinâmica e comprometida.
Neste momento vale relembrar que Vigotski (2003) deixou um legado interessante quanto ao processo de apropriação dos conceitos pelos sujeitos, sejam estes conceitos do tipo espontâneos ou científicos. 2
2Para Vigotski (2003) conceitos espontâneos são aqueles conhecimentos que integram
o cotidiano e são construídos na família e na sociedade, em geral aprendidos por
tentativa e erro ou imitação das ações de pessoas mais experientes. Já conceitos
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Segundo o autor, ao entrar em contato com um conhecimento, cada
pessoa reage de uma maneira própria às ideias apresentadas: a apropriação ou compreensão da ideia nova efetiva-se por intermédio da interlocução entre esta e os outros conceitos que ela já tenha compreendido
até então; seguidamente, ocorre uma reflexão em que passa a reelaborar seu pensamento e definir se compreendeu ou não aquela ideia, processo denominado pelo autor como internalização. Como resultado, o
indivíduo compreenderá, ou não, este novo conceito, à sua maneira.
Com base na ideia de que a Escola visa favorecer à aprendizagem
de conceitos científicos, apontamos que tal processo requer planejamento voltado às relações entre conhecimentos já internalizados e aqueles
que se encontram próximos. Para Vigotski (2003), a aprendizagem resulta da compreensão de conceitos que deixam de fazer parte da Zona
de Desenvolvimento Proximal ou Imediato (ZDP)3 e passam a integrar o
conjunto de conhecimentos que cada pessoa possui em dado momento,
ao qual ele denominou como Nível de Desenvolvimento Atual.
Vimos, com isso, que a interação de aprendizes com novos conceitos ou com os sujeitos que os apresentam define um elo importante
para a compreensão individual não ser incoerente com a nova ideia. Assim, um novo conceito precisa ser compreendido da forma pela qual foi
instituído, mesmo que seja questionado ou refutado posteriormente pelo
próprio indivíduo.
Dessa forma, o movimento de apropriação de conceitos é permanente e dialético: à medida que se apropria de conceitos, sejam científicos ou espontâneos, os sujeitos ampliam o desenvolvimento real e, consequentemente, expandem o nível de desenvolvimento potencial que
possuem. Todavia, são os conhecimentos escolares, ou os conceitos científicos, que possibilitam aos sujeitos conhecer a sociedade em que vivem, intervir nela e transformá-la, promovendo a obtenção de uma forma científica de expressão, que resulta não apenas na aquisição “de um
novo sistema semântico, mas também de um novo modo de pensar e de
ver a realidade, de se pensar objetos do conhecimento ausentes nas experiências do cotidiano.” (NUÑEZ, 2009, p. 45-46). Concordamos com
Schroeder (2007), quando afirma que a Escola é a instituição responsável em possibilitar aos alunos o acesso aos conceitos científicos, não no
sentido de acumulação de informações, mas como parte de um processo
de internalização, no qual os estudantes desenvolvem e controlam suas
operações intelectuais. Então, a aproximação entre conhecimentos já
científicos são elaborados na Escola, por um processo formal, organizado
sistematicamente e que requer conscientização das características científicas do
conhecimento que, por vezes, entra em confronto com os conceitos espontâneos.
3Nível de desenvolvimento atual da criança aqui trata-se do ela atingiu no processo de
desenvolvimento, determinado com o auxílio de tarefas que ela mesma resolve com
autonomia [...] A zona de desenvolvimento imediato da criança é a distância entre o
nível do seu desenvolvimento atual, determinado com o auxílio de tarefas que ela
própria resolve com independência, e o nível do possível desenvolvimento,
determinado com o auxílio de tarefas resolvidas sob a orientação de adultos e em
colaboração com colegas mais inteligentes. (VIGOTSKI, 2004, p. 502).
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apreendidos e conhecimentos a apreender é fundamental para o favorecimento do desenvolvimento intelectual dos alunos em processo de
aprendizagem.
Libâneo (2010) alerta sobre a importância de os conteúdos escolares integrarem os currículos acadêmicos, pois esses conhecimentos são
fundamentais para que os futuros profissionais possam exercem o ensino de forma consciente, adequando-os às metodologias pedagógicas,
para acelerar a aprendizagem escolar. O autor destaca ainda que:
[...] o domínio dos saberes disciplinares e o conhecimento
pedagógico do conteúdo correspondem a duas das exigências fundamentais da formação profissional de professores, o que requer deles a compreensão da estrutura da
matéria ensinada, dos princípios de sua organização conceitual, do caminho investigativo pelo qual vão se constituindo os objetos do conhecimento, e, ao mesmo tempo, o
conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, como temas e problemas podem ser organizados e trabalhados de
modo a serem aprendidos pelos alunos. (LIBÂNEO, 2010,
p. 575).

Esse domínio de saberes envolve mais que o simples conhecimento dos conteúdos ou das técnicas que os professores podem utilizar no
processo de ensino e aprendizagem, representa suas concepções sobre o
mundo, a sociedade e a perspectiva formativa para as pessoas, no caso,
seus alunos. Nessa discussão, a maneira pela qual os professores organizam os conceitos científicos para a apropriação destes pelos alunos é
coincidente com a visão de mundo e de participação social dos sujeitos
que venham a formar.
2. Saberes da docência, ensino cartesiano e interdisciplinaridade
A prática docente envolve um conjunto de saberes que são constituídos por meio das vivências e atuações de cada profissional, bem
como das políticas educacionais implementadas e das interações sociais
que se efetivam nos espaços educativos. No cotidiano escolar, a realização de aulas interessantes, motivadoras e estimulantes de aprendizagens é uma tarefa complexa e desafiadora, a qual requer professores
com uma sólida formação, comprometidos com a construção do conhecimento dos alunos.
Ao refletir sobre essas questões, temos que considerar a interrelação necessária entre os currículos das escolas da Educação Básica e
os currículos dos cursos que formam os professores de cada segmento,
para que a educação das crianças, jovens, adultos e idosos realizada
não se converta em um processo de transmissão de conhecimento voltado para uma vertente “bancária,”4 em que prevalece uma prática domes4Nessa perspectiva, os professores atuam como se estivessem depositando
informações na mente de seus alunos para que estas informações fiquem
armazenadas e, posteriormente devolvidas por meio das avaliações. É uma prática que
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ticadora, conformista e acrítica dos sujeitos (FREIRE, 2011). A propósito
disso, concordamos que:
[...] as discussões sobre o currículo incorporam, com maior ou menor ênfase, discussões sobre os conhecimentos
escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais
que conformam o cenário em que os conhecimentos se
ensinam e se aprendem, sobre as transformações que desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre os desejos
que desejamos inculcar e sobre as identidades que pretendemos construir. (MOREIRA; CANDAU, 2013, p. 2).

Nessa perspectiva, depreendemos que o ensino dos conteúdos científicos, no conjunto de ações, proposições e práticas dos professores
podem reforçar uma visão de conhecimento fragmentada ou efetivar a
integração das diversas Ciências, com vistas a criar um elo entre os conhecimentos específicos das diferentes áreas de estudo, para que os
aprendentes os compreendam de forma relacionada ao mundo em que
vivem e se percebam como parte integrante de sua própria história e do
desenvolvimento da sociedade. (VIGOTSKI, 2003).
No que se refere à organização dos saberes escolares nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, é fundamental compreender que os
professores, em geral, atuam com uma diversidade de componentes
curriculares, o que requer o domínio de conceitos das diferentes áreas
do conhecimento científicos, em sua prática diária. Assim, superar as
fronteiras que as disciplinas tradicionalmente impõem às práticas escolares é um grande desafio para as escolas, que podem ter no currículo
um grande aliado; especialmente ao considerarmos a forma como os
conceitos científicos são ensinados: disciplinar ou interdisciplinarmente.
3. A interdisciplinaridade e as práticas pedagógicas nas escolas
Muitos estudos (FAZENDA, 2013a; FAZENDA, 2013b; FERREIRA,
M. 2013; FERREIRA, S., 2013; SANTOS, WEBER, 2012; LIBÂNEO,
2004; 2009; 2010; SANTOS, 2008; SANTOMÉ, 1998) questionam os
efeitos do ensino centrado na racionalidade técnica, que compartimentaliza os saberes e proclama um conhecimento homogêneo, inquestionável e apresenta conceitos de forma não contextualizada. Santos
(2008), especialmente, ao comentar sobre a subdivisão dos conhecimentos, destaca que o resultado dessa forma de ensino é uma das dificuldades de os alunos estabelecerem as relações entre os conceitos.
Nesse entendimento, as práticas escolares pautadas no paradigma disciplinar reafirmam um currículo fragmentado e restritivo, como
afirma Santomé (1998, p. 109):
não permite aos sujeitos dialogar de forma crítica com os conhecimentos; a expectativa
é que absorvam as informações sem questioná-las (FREIRE, 2011).
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[...] uma instituição escolar e professores, que esqueçam
essas considerações sobre os perigos inerentes a um currículo organizado e desenvolvido mediante a justaposição
de disciplinas, correm o risco de gerar um modelo de
‘Educação bancária’, segundo a terminologia de Paulo
Freire, em que o mais importante passa a ser a acumulação somatória do conhecimento. Este passa a ser considerado algo que serve apenas para ser possuído, deixando-se de lado seus objetivos primordiais: a funcionalidade libertadora.

Macedo e Macedo (2012) argumentam que a ênfase dada à disciplinaridade, existente nas propostas curriculares atuais, teve influência
do período clássico grego, da Idade Média e também do Iluminismo, períodos em que o conhecimento era visto como algo a ser transmitido às
gerações. Então, passou a ser fragmentado em áreas distintas, partindo
da ideia de que não era mais possível compreender o mundo em sua totalidade e a especialização permitiu conhecimentos cada vez mais isolados uns dos outros, resultando na criação de escolas pautadas nesse
modelo de fazer Ciência, isto é, o ensino do conhecimento passou a se
dar por disciplinas, por áreas do saber científico.
Essa forma de ensinar, subdividindo o conhecimento por áreas de
saber, gera nas escolas o estudo de conceitos que não se relacionam entre as disciplinas e muitas vezes não fazem o menor sentido para os alunos, por serem absolutamente descontextualizados da vida. Concordamos com Fazenda (2013b) que interdisciplinaridade e currículo estão
intimamente ligados, pois esse termo não se resume a uma simples junção de disciplinas, que fundamenta uma visão limitada de currículo a
partir da composição de uma “grade;” antes, abrange uma atitude que
mescla ousadia e valorização do conhecimento, envolve a cultura dos
lugares em que se formam ou atuam os/as professores/as.
Prevalece, portanto, nas escolas, o modelo cartesiano que se baseia no ensino de conceitos calcados em uma lógica de linearidade e
complementaridade, atendendo a uma definição dogmática e hierárquica, que visa à dominação pelos saberes, em que a memória é exaltada
como sinônimo de inteligência.
[...] Deste modo, o conhecimento é visto como algo que se
acumula, um bem material que, para ser aprendido pelo
aluno, deve ser organizado segundo um método linear e
hierárquico. [...] nesta relação vertical não há espaço para
o diálogo, a interação, a criatividade e a transformação. É
um processo autoritário, no qual o professor ‘tudo sabe’ e
usa de uma falsa ‘generosidade’ quando doa um pouco de
seu saber para o aluno que ‘nada sabe’. Esta relação é
uma forma de manter a ideologia da opressão, pois o aluno vê, no professor, o opressor da sociedade. (ALVES,
2013, p. 109-110).
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Pelas questões evidenciadas, acreditamos que o uso da interdisciplinaridade no contexto escolar, bem como na formação docente possibilita mudança paradigmática do sentido que é atribuído à Educação
numa visão disciplinar: exige ruptura com a ideia de conhecimento cumulativo e descontextualizado como demonstrativo de sabedoria, de inteligência; é um “ver o mundo com outros olhos.” É uma mudança de
concepção de mundo, de sociedade, de sujeito a ser constituído a partir
da educação.
Nesse contexto, assumir essa postura no trabalho pedagógico não
significa desconsiderar a contribuição das disciplinas e do conhecimento científico que faz parte do universo de suas investigações. (SANTOMÉ, 1998). Diante dessa situação, Japiassu (2006, p. 43) adverte que a
interdisciplinaridade não pode ser vista como uma tentativa de criação
de uma nova super - ou metaciência, suplantando todas as ciências.
Para este autor:
[...] as práticas interdisciplinares não só podem, mas devem ser consideradas negociações entre pontos de vista,
projetos e interesses diferentes, mas convergentes. Neste
sentido, promovem todas as circunstâncias permitindo o
progresso das Ciências, mas quebrando o isolamento disciplinar.

A posição que o Japiassu defende e com a qual concordamos é a
de que a interdisciplinaridade não nega os avanços científicos das diferentes áreas do conhecimento. Ao contrário, propõe um diálogo permanente entre os resultados dos estudos específicos, enriquecendo a compreensão dos fenômenos sob diversos olhares, em uma perspectiva de
totalidade, que possibilita novas indagações, confrontos de ideias e
busca de superação das “verdades” criadas e consolidadas em alguns
campos profissionais.
4. As abordagens do ensino de conceitos científicos: disciplinaridade e interdisciplinaridade
Com base nos dados obtidos nas escolas dos AIEF apresentamos
duas categorias para discutir o objeto estudado, as quais emergiram a
partir das vivências no campo de estudo: 1 - As práticas docentes e o ensino: um olhar sobre as experiências disciplinares e 2 - O ensino de conceitos numa perspectiva interdisciplinar: reflexão sobre as vivências observadas.
A observação do contexto escolar investigado evidenciou práticas
docentes na perspectiva disciplinar nas duas escolas participantes do
estudo, “E1” e “E2.” A prática interdisciplinar ocorreu em apenas uma
dessas escolas,5 a “E2.”
5Identificamos as escolas envolvidas por meio de letras e números - “E1” e “E2” -, e
os/as professores/as colaboradores/as, denominados por nomes fictícios, com vistas
a preservar suas identidades.
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4.1. As práticas docentes e o ensino: um olhar sobre as experiências disciplinares
No que se refere à escola “E1,” sala do quinto ano, as professoras
organizavam suas atividades a partir do horário programado para cada
disciplina, no qual constavam sete horas/aula para Matemática, 6 sete
para Língua Portuguesa,7 duas para Artes, duas para Educação Física,
duas para História, duas para Geografia, duas para Ciências e uma
para Ensino Religioso. As aulas seguiam um horário semanal organizado pela escola, que atribuía maior tempo de estudo para as áreas do conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática. A profa. regente, Mirna, era responsável pelas disciplinas de Língua Portuguesa (quatro das
sete horas/aula), Matemática, História e Geografia. A profa. Carmem
ministrava Ensino Religioso, Literatura e Produção de Textos (essas
duas referentes a três das sete horas/aula de Língua Portuguesa). A
profa. Bruna dava aulas de Educação Artística e Alice, de Artes. Naquela oportunidade, estava em andamento, o Projeto de Prevenção do uso
de Drogas (PROERD), sob a coordenação do prof. Gomes.8
A organização pedagógica da escola “E1,” pelo rígido cronograma
executado, era totalmente voltada para a perspectiva disciplinar, pois
nenhuma aula ocorria “fora” do tempo programado. Não registramos,
durante a pesquisa, qualquer atividade que pudéssemos considerar integradora de conhecimentos científicos de disciplinas distintas ou de
abordagem interdisciplinar. Com esse rigor na distribuição das aulas, o
estudo de alguns conceitos científicos ficava comprometido pelo distanciamento temporal entre uma aula e outra do mesmo componente curricular, com intervalos variantes de uma ou às vezes até duas semanas
entre elas.
Essa situação foi verificada, por exemplo, nas aulas de História e
Geografia. Durante o período da observação de campo, que totalizou
quatro semanas, a profa. Mirna ministrou aulas dessas disciplinas apenas duas vezes, ocupando o maior tempo de aulas, com a turma durante a semana: 16 (dezesseis) horas/aula.
Uma situação que chamou a atenção em “E1” foi que a disciplina
6No período que observamos a turma, uma das aulas de Matemática estava cedida por
um período de quatro meses, para a realização de um projeto de proteção à criança e
prevenção ao uso de drogas, intitulado Programa Educacional de Resistência às
Drogas (PROERD) e em aulas ministradas uma vez por semana tendo como instrutor
um sargento da Polícia Militar; o objetivo do projeto era orientar crianças, jovens e
adultos “no sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem
como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem ao
uso de drogas e à prática de violência, desenvolvendo habilidades para resisti-las.”
(BRASIL, 2012).
7Para Língua Portuguesa a professora responsável era a Professora Mirna; Literatura e
Produção de Texto ficaram a cargo da Professora Carmem. Na
subdivisão desse
componente em três disciplinas, distribuíam-se três aulas para a parte gramatical,
duas para a produção de texto e duas para Literatura.
8Para o desenvolvimento desse projeto foi destinada uma hora/aula prevista para o
componente de Língua Portuguesa.
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Língua Portuguesa era um componente subdividido em três partes:
Gramática, Produção de Textos e Literatura, utilizando dois horários de
aula para cada um desses componentes, com duração de 50 minutos.
Ao questionarmos a profa. Mirna se concordava com essa subdivisão, ela declarou que a considerava desconfortável e improdutiva, pois
fragmentava o trabalho que poderia desenvolver com os/as alunos/as
ao longo do ano, caso pudesse acompanhar todas as aulas da disciplina
Língua Portuguesa, como fazia antes da divisão. Afirmou que não foi opção pessoal, pois ela preferia trabalhar com todas as disciplinas; nessa
reorganização, Língua Portuguesa foi desmembrada e ela ficou responsável pela parte mais gramatical. Mirna afirmou ainda que era muito difícil trabalhar dessa forma e que não concebia a parte gramatical da
Língua Portuguesa desvinculada da parte textual, por isso suas aulas
sempre se fundamentavam em alguma leitura. Destacou, ainda, que a
divisão dos componentes efetivou-se após o início das aulas; a princípio,
era ela quem trabalhava com Língua Portuguesa, Literatura e Produção
de Textos; assim, tinha como avaliar melhor os alunos e acompanhar
seu desempenho, inclusive estimulando-os com premiações, para que
lessem ainda mais.
Para ilustrar o desenvolvimento desses componentes na escola,
apresentamos uma sequência das aulas que acompanhamos dos componentes Língua Portuguesa, Literatura e Produção de Textos, na escola
“E1.” A primeira das aulas acompanhadas foi de Língua Portuguesa,
que ocorreu numa segunda-feira, em duas horas/aula, apresentando à
turma um texto para leitura, discussão e resolução de uma atividade. A
profa. Mirna iniciou a aula fazendo uma leitura com a participação dos
alunos de um texto intitulado “Retrocesso,” o qual tratava de uma projeção futurística de uma sala de aula. No lugar do/a professor/a, a história indicava a existência de um robô, que dominava os conhecimentos
científicos e os apresentava à classe; no entanto, era desligado automaticamente quando alguma criança chorava, sendo substituído de imediato por outra máquina, que acalantava a criança em seu colo.
Vale destacar que a discussão do já referido texto foi dirigida pela
professora à turma com perguntas orais sobre o mundo tecnológico e o
entendimento deles/as sobre a história, estabelecendo uma relação entre o texto e o filme Matrix. Após os comentários da professora, os/as
alunos/as foram orientados a responder, individualmente, um questionário com perguntas de interpretação, outras eram subjetivas e referiam-se à opinião9 pessoal; algumas perguntas eram dirigidas à parte
gramatical, envolvendo os pronomes presentes no texto. Após o término
do tempo destinado para a resolução da atividade, a professora fez uma
correção oral das questões, dirigindo as perguntas a alunos diferentes,
individualmente.
A aula de Produção de Textos foi realizada na quinta-feira da
mesma semana, ministrada pela profa. Carmem, a qual iniciou a aula
escrevendo no quadro o significado da palavra “Anúncio.” Ela pediu a
9Duas das perguntas indicavam respostas a partir da opinião dos/as alunos/as.
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uma aluna para fazer a leitura e depois, comentou que esse tema era
muito importante e que servia para várias situações nas quais as pessoas desejassem vender, alugar ou simplesmente tornar pública uma
ideia; destacou em sua fala que alguns anúncios poderiam ser falsos e
que algumas coisas precisariam ser vistas de perto, como automóveis,
por exemplo.
Na sequência da aula, profa. Carmem copiou no quadro um
exemplo de anúncio de venda de um imóvel, para depois explicitar os
dados importantes na elaboração de um anúncio. Ressaltou a existência de diferença entre anúncio e propaganda. A partir da explicação, informou que os/as alunos/as deveriam, de forma individual, criar um
anúncio sobre qualquer tema que desejassem e que deveriam entregar
para que ela os corrigisse. No entanto, quando um dos alunos tentou
entregar a atividade ela avisou que não queria apenas um, mas três
anúncios diferentes. A correção de alguns anúncios foi feita de forma
oral, a partir da leitura pelos/as alunos/as; os demais foram recebidos
pela professora ao final da aula, para correção posterior.
A aula de Literatura seria realizada na sexta-feira, mas em razão
de avaliação da turma, ocorreu apenas na semana seguinte. Neste dia,
inicialmente fez a leitura de um livro paradidático intitulado “Romeu e
Julieta,” alertando para o fato de que o objetivo seria fazer uma discussão crítica sobre as diferenças sociais. O texto utilizado era uma adaptação do clássico de mesmo título, escrito pelo autor William Shakespeare,10 porém, na versão apresentada, Romeu e Julieta eram borboletas,
de cores diferentes, que viviam em seus grupos, sem poder interagir entre si.
A leitura do texto foi feita pela própria professora, circulando entre as carteiras, fazendo, em alguns momentos, entonações variadas. De
vez em quando mostrava as imagens do livro para a turma. Após a leitura, a professora falou para os alunos que fariam um mural com os
personagens da história. Então, orientou que cada grupo elaborasse desenhos de flores ou borboletas para a montagem de um painel produzido por todos os grupos da sala. Cada grupo deveria utilizar a mesma
cor para todos os desenhos e, ao final, recortar as imagens produzidas.
Estas imagens foram coladas no mural (painel) coletivo, desta feita, misturando-se com as de outros grupos de diferentes tonalidades. A aula
precisou ser interrompida antes que os alunos finalizassem a tarefa e,
por isso, o mural só foi concluído na semana seguinte.
Interpretamos que essa aula ocorreu de forma superficial, sem
aprofundar a discussão do tema envolvido na história. Além disso, não
percebemos qualquer relação entre o tema desta aula com as outras referentes à disciplina Língua Portuguesa, visto que a aula sobre o livro
“Romeu e Julieta” ficou restrita a uma atividade simples, de recorte e
10Destacamos que essa aula ocorria nos dois últimos horários da quinta- feira, logo
após a aula de Educação Física e intervalo do recreio; logo, um momento muito
complicado para realizar um trabalho que exigisse maior concentração da turma, pela
agitação dos/as alunos após realizar atividades de esforço físico e também pela
ansiedade que eles/as demonstravam pelo término das aulas do dia.

168| Parte II: Políticas, Saberes e Práticas Educativas

colagem e comentários da professora sobre o tema “diferenças sociais.”
De acordo com a teoria sócio-histórica, podemos considerar que a abordagem utilizada para a discussão deste tema ficou limitada ao nível de
desenvolvimento real dos alunos, não alcançando discussão aprofundada. Não foi oportunizado aos alunos expor suas dúvidas e experiências
sobre o assunto, nem relacionar a discussão do livro com outras situações e contextos. Dessa forma:
[...] o aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento que já foram atingidos é ineficaz do ponto de vista
do desenvolvimento global da criança. Ele não se dirige
para um novo estágio do processo de desenvolvimento,
mas, ao invés disso, vai a reboque desse processo. Assim,
a noção de zona de desenvolvimento proximal capacitanos a propor uma nova fórmula, a de que o ‘bom aprendizado’ é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2003, p. 116-117).

Acreditamos que esse trabalho contribuiu pouco para a compreensão plena do conceito pretendido pela professora. Além disso, a
atividade estava desvinculada do estudo do texto “Retrocesso,” bem
como do texto que serviu de base para discutir o conceito de “Anúncios.” Verificamos ainda que o tempo limitado para o desenvolvimento
de cada uma dessas aulas, aliado a um planejamento isolado, realizado
pelas professoras, comprometeu o processo de ensino e aprendizagem
desses conteúdos, no quinto ano do Ensino Fundamental.
No que se refere à sequência das aulas dos componentes desmembrados da Língua Portuguesa – Gramática, Produção de Texto e Literatura - observamos uma fragmentação absoluta entre as aulas apresentadas; embora todas fossem voltadas para o mesmo componente
curricular. Notamos que as aulas foram planejadas de forma totalmente
independente, sem a preocupação de oportunizar aos/às alunos/as
uma construção de conhecimento integrada, que aproximasse ou complementasse as discussões e atividades desenvolvidas pelas três professoras.
Nesse caso, é notório que a subdivisão da disciplina em três componentes, aliada ao planejamento individualizado, teve como consequência uma descontinuidade nos estudos da área de Língua Portuguesa: as reflexões e as atividades aconteceram de forma aligeirada e sem
nenhuma integração entre os conceitos abordados nas aulas de Língua
Portuguesa, Literatura e Produção de Textos. Essa forma de compreender o processo ensino e aprendizagem é um problema que compromete
o ensino dos conceitos, pois a fragmentação de uma área de conhecimento (Língua Portuguesa) torna esse conhecimento muito especializado, dificultando, cada vez mais, a sua compreensão pelos alunos. Desta
maneira, é importante considerar que:
[...] ao dividir o todo nas suas partes constitutivas, ao
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subdividir cada uma dessas partes até aos seus mais ínfimos elementos, a ciência parte do princípio de que, mais
tarde, poderá recompor o todo, reconstituir a totalidade.
A ideia subjacente é a de que o todo é igual à soma das
partes. (POMBO, 2005, p. 6).

Assim sendo, Pombo (2005) alerta que a especialização exacerbada tem influência na maneira como o conhecimento é ministrado, desde
o ensino básico até o nível superior. Isto reflete na cristalização das
práticas conservadoras, que se fundamentam na fragmentação das aulas e das áreas do conhecimento científico. Por sua vez, Japiassu (2006,
p. 28-29) afirma que: [...] a especialização sem limites culminou em
uma fragmentação crescente do horizonte epistemológico. Chegamos a
um ponto em que o especialista se reduz ao indivíduo que, à custa de
saber cada vez mais sobre cada vez menos, termina por saber tudo (ou
quase tudo) sobre o nada, em reação ao generalista que sabe quase
nada sobre tudo. Neste ponto de esmigalhamento do saber, o interdisciplinar manifesta um estado de carência. O saber em migalhas revela
uma inteligência esfacelada.
Recorrendo novamente a Pombo (2005), verificamos concepção
análoga à de Japiassu (2006), ao afirmar que essas práticas contribuem
para a manutenção do pensamento cartesiano no ensino dos conteúdos
escolares, reproduzindo as práticas acadêmicas ocorridas durante o
processo de formação.
4.2 O ensino de conceitos numa perspectiva interdisciplinar: reflexão sobre as vivências observadas
A escola “E2” também possuía um horário estabelecido para as
aulas da semana, no entanto era mais flexível: apenas as aulas especializadas realizavam-se em horário definido, enquanto os outros horários
eram todos ocupados pela profa. Célia. As aulas que acompanhamos,
em sua maioria, ocorreram de modo interdisciplinar, mas foram intercaladas por alguns momentos de atividade disciplinar, que ocorriam nas
disciplinas de Filosofia, Informática, Brinquedoteca e Artes, mas também em algumas aulas de Língua Portuguesa e Matemática, que tratavam de estudos diferentes do projeto interdisciplinar.
Dentre as professoras que acompanhamos na escola “E2,” destacaremos as atividades da profa. Célia, regente da turma do primeiro
ano, que seguia um planejamento interdisciplinar, elaborado em conjunto com outras professoras do mesmo nível de ensino que ela. O horário de aulas das disciplinas era definido pelo tema desenvolvido, e não
por um horário preestabelecido. Em relação às disciplinas especializadas, nos momentos destinados a esses componentes curriculares, ela
saía da sala para que o outro professor coordenasse as atividades com
as crianças, mas nos horários em que ela coordenava os trabalhos escolares, seguia um planejamento interdisciplinar, privilegiando o tema
abordado.
Ao questionar a profa. Célia sobre como trabalhava com os con-
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ceitos científicos, ela afirmou que a escola valorizava os conhecimentos,
mas priorizava a compreensão dos/as alunos/as de maneira significativa. Para facilitar a compreensão dos conceitos, declarou que o planejamento era coletivo e voltado para os temas geradores, sempre partindo
de situações lúdicas. Ela afirmou ainda que ficava atenta às demonstrações de interesse dos alunos pelas aulas, crendo que estava conseguindo com que o conhecimento das crianças gradativamente fosse ampliando, com esse mecanismo.
Nessa perspectiva, profa. Célia chamou a atenção à sequência de
aulas que abordava um tema da área de Ciências “O corpo humano.”
Esse projeto foi realizado ao longo de duas semanas, integrando disciplinas a partir dos conceitos que foram estudados nesse período.
A primeira aula voltada para esse tema tinha como objetivo conhecer os “Órgãos dos sentidos.” Para apresentar o conhecimento à turma, a professora inicialmente, pediu a todos/as os/as alunos/as que
sentassem no chão da sala, em círculo. Seguidamente, falou ao grupo
que realizariam uma atividade divertida, mas que depois conversariam
sobre a experiência; sendo importante que todos prestassem bastante
atenção e fizessem tudo o que fosse solicitado por ela. Os alunos, demonstrando estarem curiosos e animados pela vivência que teriam,
atenderam à sua solicitação e, rapidamente, o círculo foi organizado.
Quanto ao comportamento dos alunos nesse processo, pareciam eufóricos, pois conversavam muito, extravasando com colegas a ansiedade
pelo momento que viria. Porém, não entraram em conflito um com o outro, nem com a professora, atendendo de pronto sua solicitação para
que se concentrassem na atividade que estava por iniciar.
Na sequência da aula, a professora escolheu um dos alunos e pôs
uma venda em seus olhos, enquanto os colegas observavam. Após confirmar que a criança não estava conseguindo ver nada, pegou um potinho que estava em sua mesa, abriu-o, mostrou à turma o seu conteúdo
e pediu a todos que apenas observassem e que não falassem o que era
em voz alta. Em seguida, aproximou o potinho da criança com a venda
nos olhos e pediu para que cheirasse o conteúdo. Perguntou se, pelo
cheiro, conseguia saber o que era. A criança respondeu que não. Então,
a professora pediu que provasse um pouco do conteúdo e colocou um
pedaço de uma fruta em sua boca; a criança provou sem receio e, de
imediato, reconheceu a fruta como banana; a professora informou que
estava correto e todos aplaudiram.
A professora, então, retirou a venda dos olhos do aluno e refez o
procedimento com outra criança; dessa vez, simulando um sorteio entre
elas, pois todos queriam participar. Ela seguiu com a dinâmica até que
todos participassem, apesar de perceber, em dado momento, que eles já
reconheciam a fruta pelo cheiro, pois eram apenas cinco diferentes e já
estavam sendo repetidas. No entanto, todos queriam passar pela sensação que os colegas tinham sentido e a professora não fez objeções a
isso. Após realizar o mesmo procedimento com todos os alunos, profa.
Célia pediu a eles que retornassem às suas carteiras e iniciou um diálo-
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go sobre como se sentiram com a venda nos olhos e se tiveram mais dificuldades com o cheiro ou com o momento em que comeram a fruta. A
maioria respondeu que era mais fácil quando provavam a fruta, do que
apenas pelo cheiro.
Depois disso, passou a explicar oralmente a diferença entre os
sentidos que possuímos. Ela perguntava a todo instante como eles conseguiam utilizar cada sentido em suas vidas diárias. De vez em quando,
dirigia uma pergunta a um dos alunos, procurando diversificar sua escolha. Voltou-se para o quadro para escrever o nome dado a cada sentido que possuímos e após escrever as palavras na letra bastão, que era
mais reconhecida pela turma, fazia ao lado a representação da palavra
em letra cursiva. Posteriormente contava com eles a quantidade de letras e a representava ao lado. Para finalizar, desenhava ao lado o órgão
dos sentidos que era utilizado para a percepção.
A aula foi interrompida com o sinal para o intervalo; no retorno à
sala, a professora apresentou aos alunos o caderno com uma atividade
preparada por ela para dar sequência à aula. A atividade iniciava com
uma poesia sobre as partes do corpo, na qual envolvia todos os órgãos
do sentido que apareciam desenhados no texto. A leitura da poesia foi
feita pela professora, interrompendo quando chegava a imagem dos órgãos dos sentidos; nesse momento, pedia para que falassem o nome do
referido órgão e a letra inicial. Acompanhada dos alunos, escreveu no
quadro o nome de todas as imagens que apareceram ao longo do texto,
e depois solicitou que os alunos copiassem esses nomes em seus trabalhos, da forma que conseguissem, colocando-os ao lado de cada desenho. Na Figura 1, observamos o registro de um aluno, ao lado das imagens:
Figura 1 - Poesia utilizada na atividade sobre órgãos dos sentidos

Fonte: Caderno para Atividades em sala, de um dos alunos da escola “E2”

Vimos que profa. Célia usou uma dinâmica interessante e motivadora para apresentar o conteúdo, partindo de coisas que os alunos/as
já conheciam - as frutas -, para fazer a associação entre a vivência e a
construção de um novo conhecimento, mais elaborado do que o conhecimento espontâneo que eles já possuíam. Gasparin (2014, p. 7) afirma
que:
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[...] como mediador, o professor não pode agir de forma
dogmática na construção do conhecimento, não pode impor, mas estabelecer as ligações entre o que os educandos já conhecem e o novo conhecimento científico que
pretende construir com eles, arriscar uma proposta de
construção dos conceitos científicos.

Na aula em tela, tanto na apresentação do conceito aos alunos,
quanto na atividade escrita, profa. Célia fez com que elas se envolvessem com o conhecimento em construção. Assim, as ações pedagógicas
da professora ilustravam sua preocupação com a elaboração do conceito de órgãos dos sentidos, pelos alunos. Tal atitude, para Leontiev
(1978) mostra que aprendizagem resulta de atividade intensa, organizada intencionalmente. Na sequência eles/as foram incentivados a escrever pequenas frases utilizando esses termos, conforme Figura 2:
Figura 2 - Frases escritas pelos alunos sobre órgãos dos sentidos

Fonte: Caderno para atividades em sala, de um dos alunos da escola “E2”

Enquanto os/as alunos/as faziam sua atividade, a professora
passava em cada dupla para acompanhar o que estavam escrevendo,
perguntava se tinham dúvidas e pedia para corrigirem algo que não estivesse correto, parecendo estar atenta e procurando incentivar com palavras motivadoras. Após concluírem esse exercício, passaram a preencher um quadro, que continha espaços para escrever ou desenhar, completando informações relativas a nome dos órgãos, desenho e função,
segundo Figura 3:
Figura 3 - Escrita e desenho de um aluno sobre órgãos dos sentidos

Fonte: Caderno para atividades em sala, de um aluno da escola “E2”

A última atividade com esse tema referia-se, principalmente, à
vinculação com a disciplina Matemática, na qual os/as alunos/as tinham que colocar números ou fazer desenhos de flores para compor pe-
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quenas operações de adição. As flores utilizadas faziam alusão à discussão sobre o conceito do olfato, ocasião em que a professora comentou
sobre coisas que têm cheiros bons ou ruins e destacou as flores como
integrantes do primeiro grupo.11
Figura 4 - Atividade de Matemática sobre órgãos dos sentidos

Fonte: Caderno de Atividades para sala, de um aluno da escola “E2”

Esse exercício de relacionar operações matemáticas, utilizando
flores, propiciou certa aproximação entre os componentes curriculares
de Ciências e Matemática, no sentido de que os objetos contabilizados
representavam seres que se relacionavam ao órgão do sentido “olfato.”
Concordamos com Zabala (1998, p. 140) ao afirmar que:
[...] os conteúdos, apesar de que seguidamente se apresentem em classe de modo separado, têm mais potencialidade de uso e de compreensão, quanto mais relacionados estejam entre si. Muitos dos esforços dos professores
estão voltados para oferecer modelos interpretativos que
integrem os conteúdos teoricamente isolados ou específicos para incrementar seu valor formativo. Assim, pois, o
algoritmo soma, sem a compreensão do que significa somar e o conhecimento de cálculo mental, nunca possibilitará que os meninos e meninas sejam competentes na resolução de situações simples que impliquem somar, o conhecimento da toponímia de um País, sem a interpretação de mapas, nunca lhes permitirá compreender problemas de caráter geográfico etc.

Assim, verificamos na atividade realizada pela profa. Célia, o objetivo de integrar as disciplinas, no que se refere à parte envolvendo a
Matemática, por meio do conceito de adição. Considerando que eram
11Essa afirmativa da professora sobre cheiros bons e ruins traduz uma visão
antropocêntrica sobre as flores; os cheiros têm outros significados para as flores para
além de serem bons ou ruins.
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alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, a atividade era aparentemente simples, pois se tratava de quantidades bem pequenas a serem somadas. A complexidade da atividade estava na percepção dos
alunos de que o terceiro vaso era reservado para a junção das flores que
estavam contidas nos demais, associando a ideia de reunião de dois
conjuntos para formar um terceiro, envolvendo os dois anteriores.
Ao analisar a sequência das atividades realizadas por Célia durante o desenvolvimento do tema “Órgãos dos sentidos,” verificamos
que a aula oportunizou o estudo de vários conceitos científicos. Havia
uma preocupação clara em abordar aspectos de mais de uma área do
conhecimento, mas não observamos rupturas entre as ideias iniciais
dos alunos e a construção do conceito a ser aprendido. Observamos,
ainda, um cuidado em manter os temas voltados para o nível de aprendizagem da turma e a preocupações em relacionar os conhecimentos
prévios dos alunos de forma dialógica. Dessa forma:
O estímulo passa a existir a partir do momento em que o
educando liga o que já sabe com aquilo que vê que pode
alcançar, mas que ainda não está sob o seu domínio. Assim, os obstáculos se tornam degraus positivos que põem
em ação o potencial de cada educando. Na realização desse processo, entra em ação o conhecimento do professor,
sua preparação didática, sua capacidade de unir o conhecimento cotidiano do educando ao conhecimento científico, dando um passo adiante, realizando uma nova
síntese, conduzindo o aluno a um novo patamar de compreensão da realidade estudada. Seu conhecimento cotidiano eleva-se ao científico, ao mesmo tempo que o científico desce ao cotidiano. Este caminhar didático constrói
e reconstrói o conhecimento possibilitando e fazendo o
desenvolvimento do educando (GASPARIN, 2014, p. 2-3).

Essa preocupação com o conhecimento que os/as alunos/as já
possuíam quando apresentava um conceito novo foi evidente nas ações
da profa. Célia, incentivando para que eles/as compreendessem os significados novos para os conceitos espontâneos, como vimos na aula referente aos órgãos dos sentidos, por exemplo.
Nas aulas seguintes, destacamos o estudo sobre “As diferenças
entre as pessoas,” com uma abordagem coletiva sobre o livro: “Romeu e
Julieta,” da autora Ruth Rocha. 12 O estudo desse tema iniciou-se em
uma sala de aula próxima àquela que a turma ocupava na escola e reuniu outras duas turmas de primeiro ano. As crianças foram levadas até
a sala que estava com as carteiras afastadas e orientadas a sentar no
chão, lado a lado, sendo o espaço suficiente para todas se acomodarem.
As professoras de três turmas e duas estagiárias estavam presentes na sala durante todo o momento integrado e se revezaram durante o

12O mesmo livro trabalhado na escola E1 pela professora Carmem.
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momento da “Contação de histórias.”13 A dinâmica iniciou com a professora de outra sala, que fez uma leitura com diferentes entonações de
voz e gestos, criando alguns momentos de suspense. Enquanto isso, outra professora coordenava a apresentação de imagens em data show
para as crianças – as mesmas imagens que o livro trazia para ilustrar o
texto.
Concluída a leitura, as professoras intercalaram-se ao fazer perguntas às crianças: O que acharam da história? O que entenderam?
Como percebiam esse tipo de situação em suas vidas, seja na escola ou
em suas casas?
Em meio às respostas, as professoras faziam comentários relacionando-as com situações de discriminação, por causa das diferenças sociais ou de aspectos físicos e faziam reflexões sobre essas questões.
Uma das professoras enfatizou a situação de crianças que são maltratadas pelos colegas apenas porque são diferentes: gordos, magros, especiais, negros. Falou, ainda, de sua experiência pessoal, pois tinha vários
apelidos que a magoavam quando criança, por ser gordinha, ressaltando que as pessoas não devem ter preconceito umas com as outras. Algumas crianças concordaram e também apresentaram exemplos pessoais. O diálogo seguiu com a profa. Célia, que enfatizou o tema que estavam discutindo na sala – O corpo humano – ressaltando que as diferenças entre as pessoas constituem algo bom, pois nos tornam únicos e especiais.
Outra professora também argumentou que é necessário respeitar
todas as pessoas, do jeito que elas são. Retomando a palavra, Célia destacou que o mundo é cheio de coisas diferentes, que seria muito chato
se fosse tudo igual. Dessa forma, aconselhou o grupo a não querer que
as pessoas sejam iguais, pois isso é impossível. Fez referência à história
de Romeu e Julieta para ressaltar o quanto eles sofriam por não poderem relacionar-se com os outros reinos e como ficou tudo mais bonito
depois que fizeram as pazes e se integraram.
Observamos que, após a leitura da história, as professoras realizaram um rico diálogo envolvendo o assunto abordado e as vivências
dos/as alunos/as, levando-os/as a discutir conceitos que se relacionavam ao tema em pauta, despertando dúvidas e comentários relevantes,
mantendo interesse pelo assunto e envolvendo alunos/as e professoras
em uma interessante troca de ideias. Tal prática pode ancorar-se à proposição de Vigotski (2003) de que a aprendizagem é facilitada quando
envolve conhecimentos presentes na ZDP.
Nessa perspectiva, Nuñez (2009, p. 82) entende que a aprendizagem é um processo que relaciona as contradições aos significados conceituais:
13Para a profa. Célia, esse tipo de integração entre as turmas do 1º ano eram parte da
rotina da escola, pois desenvolviam um projeto de “Contação de Histórias” desde o
início do ano e frequentemente as atividades eram realizadas de forma integrada, com
todas as três turmas de primeiro ano reunidas no mesmo espaço.
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Na aprendizagem, propõe se estabelecer diferentes contradições entre o significado de um produto pedagógico
da escola e o sentido que ele tem para o estudante. A
mesma ação pode criar diferentes sentidos quando é incorporada a diferentes atividades, com diferentes motivos. O sentido pessoal é a relação do motivo com a meta.
Dessa forma, a meta da ação é refletida na consciência do
sujeito.

Assim, verificamos a intencionalidade das diferentes formas de
abordagem utilizadas pelas professoras, procurando relacionar os conhecimentos já apropriados pelas crianças, aos novos conceitos ora trabalhados.
Finalizado o momento do diálogo sobre o conto, as turmas foram
para o intervalo e retornaram para suas salas de origem. A profa. Célia,
antes de apresentar a atividade relacionada à história, relembrou, por
meio de perguntas, os temas que tinham sido tratados na outra sala. A
atividade realizada no caderno foi preparada pela professora com fotocópia do encarte do livro, adaptada e colada por ela nos cadernos de atividades em sala. Nesse dia, a professora tinha organizado a turma em trios; enquanto os alunos realizavam a atividade, ela circulava entre eles
para tirar dúvidas e orientar na resolução da tarefa.
A forma pela qual os conceitos são apresentados/ discutidos,
quando relacionados a conhecimentos previamente internalizados,
torna-se um diferencial na ação pedagógica e culmina em aprendizagem. Sob esse ponto de vista, observamos que os sentidos atribuídos
pelos/as alunos/as aos conceitos científicos estudados são fundamentais para sua aprendizagem. Para Leontiev (1998, p. 73):
O conhecimento da criança, isto é, sua interpretação dos
fenômenos da realidade, ocorre em conexão com sua atividade. [...] Trata-se aqui precisamente de uma questão
de conhecimento, isto é, de qual é o sentido pessoal que
um fenômeno tem para a criança, e não de seu conhecimento do fenômeno.

A presente afirmação configura-se como um alerta para o fato de
que o conhecimento não é transmitido do professor para o aluno, simplesmente. Neste caso, vale ressaltar que as operações mentais que
os/as alunos/as estabelecem com o conhecimento novo, relacionando-o
às suas experiências e conhecimentos anteriores, a importância que
esse conhecimento tem para sua vida, deverá influenciar decisivamente
na maneira segundo a qual essas pessoas o compreendem.
Neste panorama, o sentido pessoal corresponde a uma atribuição
de significado para as situações vividas e fenômenos estudados, que é
inerente ao sujeito, intransferível, entretanto indispensável ao processo
de aprendizagem dos conceitos novos, sejam eles científicos ou espontâneos. Dessa maneira, não é recomendável impor aos/as alunos/as os
conhecimentos que eles não desejem possuir ou não valorizem, a ponto
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de buscar uma compreensão para os mesmos, sob o risco de que o esforço de apresentar um conceito não resulte em aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As observações, entrevistas, análises de documentos e atividades
que fizemos nos campos de estudos permitiram-nos conhecer e discutir
as aproximações e distanciamentos entre as práticas pedagógicas realizadas pelos/as docentes dos AIEF e os PPP elaborados pelas instituições investigadas, em relação ao ensino de conceitos científicos das
áreas de conhecimentos específicos desse segmento educacional.
Em relação às formas de abordagem dos conceitos nas aulas observadas nas escolas “E1” e “E2,” constatamos a coexistência de duas
formas de organização e efetivação do trabalho pedagógico: disciplinar e
interdisciplinar. Na perspectiva disciplinar, que prevaleceu em uma das
escolas, mas também verificada, com menor intensidade, na outra, foi
notória a constatação de que o ensino de conceitos das áreas científicas
era definido por meio de horário programado e realizado sem o estabelecimento de vínculos com outros conhecimentos, que não os da própria
disciplina, configurando, assim, um ensino pautado em uma sequência
de aulas voltada para uma concepção de linearidade do ensino, isto é,
de forma cartesiana.
Ao analisar a questão da fragmentação de áreas de conhecimento
em unidades menores, notamos a existência de um fator que implica
em dificuldade da aprendizagem dos conceitos pelos/as alunos/as: o fator temporal. Muitas aulas são ministradas com intervalos de uma semana entre uma aula e outra, às vezes, após duas ou três semanas.
Esta distância entre as aulas implicou na constatação de que os/as alunos/as esqueciam dos conceitos teóricos abordados anteriormente, o
que dificultava a continuidade do ensino do conteúdo em desenvolvimento. Neste caso, o/a professor/a procurando recuperar o já ensinado, reapresentava algumas definições e continuava o estudo do tema,
mesmo verificando a pouca participação das crianças ou a manifestação
de confusões perceptíveis de conceitos quando elas se manifestavam a
respeito do conteúdo em desenvolvimento.
Essa situação foi percebida nas duas turmas acompanhadas. Em
“E1,” todas as aulas eram realizadas a partir do horário estabelecido e
as disciplinas cujas aulas ocorriam apenas uma vez na semana seguiam
essa “lógica.” Em “E2” apenas as aulas denominadas especializadas
eram organizadas dessa forma, porém, ficavam sujeitas às mesmas condições em caso de alguma circunstância que impedisse a realização das
mesmas.
Em relação à abordagem interdisciplinar, observamos que apenas
a escola “E2” a desenvolvia, por meio da elaboração e execução de projetos com temas cujas discussões envolveram conceitos de diferentes
áreas do conhecimento científico. As aulas observadas nessa escola demonstraram que essa vertente possibilita a exploração de vários aspectos dos temas estudados, além de interfaces entre diferentes componen-
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tes curriculares, favorecendo maior participação dos alunos durante as
aulas e maior tempo para elucidação de dúvidas. Não obstante, as aulas, acompanhadas durante o período de observação, não envolveram a
totalidade das áreas do conhecimento, situação que leva a acreditar que
é necessário que os/as professores/as estejam atentos a essa situação,
para que o conhecimento de áreas não contempladas em um projeto
seja evidenciado em outro, possibilitando, também, o conhecimento
dessas áreas.
Ao refletir sobre as duas situações vivenciadas pelas escolas, notamos que o ensino de conceitos na perspectiva disciplinar mostrou-se
empobrecido de discussões que envolvem os alunos, em razão do trabalho centralizado em professores/as, que se propunham a ensinar o conhecimento por meio da aplicação de exercícios escritos, muitos deles
voltados para a memorização dos conceitos. Também foi verificada a ausência de dinâmicas de estudo e uso restrito de recursos didático-pedagógicos, especialmente na escola “E1,” com ênfase para o uso de textos
fotocopiados e uma discussão superficial dos temas.
A docência e a vida escolar, na peculiaridade de seus valores, metas e práticas cotidianas, devem ser os objetos privilegiados de qualquer
projeto que vise à preparação para o exercício profissional na escola
contemporânea. Sob esse prisma, a formação de professores deve partir
da noção de que a docência não se realiza num quadro abstrato de relações individualizadas de ensino e aprendizagem, mas dentro de um
complexo contexto social e institucional.
Ao refletir sobre os resultados ora apresentados, podemos levantar aspectos para reformular as políticas de formação docente, especialmente acerca da formação inicial para a Licenciatura, com vistas ao trabalho docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: incluir, como
eixos estruturantes dessa formação, os saberes pedagógicos e o diálogo
permanente com as redes de ensino; incorporar nas políticas de formação a valorização do trabalho do professor, expressa por condições de remuneração e de atuação junto à diversidade de alunos matriculados nas
escolas.
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO DA ENFERMAGEM DO AMAPÁ1
Carlos Rinaldo Nogueira Martins*
Carlos Lucena**
INTRODUÇÃO
Este estudo, apresentado originalmente como Tese de Doutorado
em Educação, faz referências ao trabalho dos enfermeiros/enfermeiras 2
no Amapá. Aponta a divisão do trabalho e consequente precarização
como condição material para a elaboração de uma ação sindical que
privilegie o desenvolvimento de um projeto político educativo, atentando
à própria condição dessa categoria profissional. Analisamos como fontes
de investigação boletins sindicais, documentos de órgão governamentais
referentes à Saúde no Brasil, levantamento bibliográfico e jornais, dentre outros, de diferentes aspirações no presente e no futuro. O entendimento de uma sociedade implica em recuperar à composição do seu
conjunto e os processos em disputa.
A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade
feudal, não acabou com os antagonismos de classe. Não fez mais do que
colocar novas classes, novas condições de opressão, novos aspectos da
luta no lugar dos anteriores. Com o advento do modo de produção capitalista, a burguesia simplificou os antagonismos de classe, restringindo
sua luta entre seus próprios interesses e os dos trabalhadores. Marx
(1988) demonstra na obra Manifesto Comunista que o proletariado possui potencial revolucionário para confrontar e superar a própria burguesia.
Diferentemente das camadas médias, os pequenos comerciantes,
dentre outros, que lutam contra a burguesia apenas para assegurar a
sua existência, o proletariado possui uma dimensão revolucionária, que
supera o conservadorismo dos outros segmentos ora demonstrados. Ao
invés da dimensão reacionária desses setores voltada à sua própria
existência, o proletariado visa, antes de tudo, a uma sociedade voltada à
humanização em sua forma plena, expressa pela rediscussão do traba1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada Trabalho, educação
e Sindicato de Enfermagem do Amapá: projetos políticos educativos. Programa de PósGraduação em Educação/FACED/UFU, com orientação do Prof. Dr. Carlos Lucena.
*Doutor em Educação pelo Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER
UFU/UNIFAP. Mestre em Desenvolvimento Regional – UNIFAP. Graduado em Enfermagem – Escola de Enfermagem Magalhães Barata/PA. Professor Adjunto/ Curso de
Enfermagem – matéria Ética, Bioética e Legislação de Enfermagem – UNIFAP. e-mail:
carlosrinaldonmartins@gmail.com
**Doutor em Filosofia e História da Educação – UNICAMP. Pós-Doutor em Educação –
UFSCar. Cientista Social – PUC/Campinas. Mestre em Educação – PUC/Campinas.
Bolsista Produtividade em Pesquisa 2/CNPq. Pesquisador do Histedbr. Professor
Associado IV/ Faculdade de Educação – UFU. e-mail: carloslucena@cnpq.br
2Adotou-se os termos enfermeiro/enfermeira no texto, à exceção de citações diretas,
com a compreensão de que o trabalho da Enfermagem, como profissão, possui uma
identidade, muito além da individualidade. Priorizou-se a ruptura com o sexismo,
empreendendo ações que primem pela igualdade concreta entre os sexos.
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lho, forma humana que distingue os homens dos demais animais.
A dimensão materialista da história justifica as afirmações ora
apresentadas. O materialismo aponta a consciência do ser: o viver em
sociedade que demonstre a consciência social pelo próprio ser social.
Marx (1984) afirma em O capital que a tecnologia revela a atitude ativa
do homem para com a Natureza, o processo imediato da produção da
sua vida e, por conseguinte, das suas condições sociais de vida e das
representações espirituais que delas derivam. Nesse contexto, a tecnologia consiste na vitória do homem sobre a Natureza.
1. As características do trabalho da Enfermagem e a divisão do trabalho na área da Saúde
Os estudos de Karl Marx fornecem subsídios teóricos relevantes
para a pesquisa ora desenvolvida. Assim é que na publicação intitulada
Contribuição à crítica da economia política o autor demonstra que em
suas relações de produção, as pessoas “entram em relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade [...], que correspondem
a um dado grau de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais.” Essas relações são denominadas como a “estrutura econômica da
sociedade,” condição pela qual se sustenta a superestrutura jurídica e
política correspondentes à consciência social do seu tempo. A forma
como os homens produzem condiciona a sua vida social, e não o contrário, de maneira que não é a consciência dos homens que determina o
seu ser, mas pelo contrário, é o seu ser social que determina a sua
consciência. Para ser fiel a Marx (2008, p. 29), convém transcrever seus
próprios termos:
Num certo estádio do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição
com as relações de produção existentes ou, o que não é
senão a expressão jurídica disso, com as relações de no
seio das quais elas se haviam movido até então. De formas de desenvolvimento das forças produtivas que eram
essas relações tornam-se seus entraves. Abre-se então
uma época de revolução social. A transformação na base
econômica revoluciona, mais ou menos rapidamente,
toda a enorme superestrutura. Quando se estudam tais
revoluções é preciso distinguir sempre entre as transformações materiais ocorridas nas condições econômicas de
produção – que podem ser verificadas com o rigor próprio
das ciências naturais – e as formas jurídicas, políticas,
religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas
ideológicas sob as quais os homens tomam consciência
desse conflito e lutam por resolvê-lo. ‘Assim como não se
pode julgar um indivíduo pela ideia que ele faz de si próprio, também se não pode julgar uma tal época de revoluções pela consciência que ela tem de si mesma.’ Pelo contrário, é preciso explicar esta consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre as
forças produtivas sociais e as relações de produção.
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Tomando-se como referência uma sociedade em conflito e contradição, o trabalho em sua dimensão concreta e abstrata merece destaque. Em uma relação de lutas de classes por meio da qual a burguesia
controla os meios de produção é imposto aos trabalhadores um processo crescente de alienação do e pelo trabalho e, como desdobramento
dessa ação, emerge o resultado da transformação da Natureza.
Como o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, se é
frente a ele um poder estranho, isto só é possível porque pertence a outro homem que não é o trabalhador. Segundo Marx (apud LUCENA,
2004) afirma em os Manuscritos que nem os deuses, nem a Natureza,
mas só o homem pode ter esse poder estranho sobre os próprios homens:
Com a culminação do processo de reificação, a circulação
acaba por apagar a diferença entre as mercadorias, por
igualar os intercambiantes. O dinheiro apresenta-se como
uma matéria geral de todos os contratos e com isso
apaga-se as diferenças. Uns enriquecem, outros empobrecem, uns acumulam valores de uso, outros valores de
troca, uns obtém mercadorias cujo valor desaparece no
consumo e outros, força de trabalho cujo consumo produz valor. Com o desenvolvimento da sociedade moderna
instaura-se a separação entre o trabalho manual e o intelectual, entre instrução profissional e instrução geral. Na
sociedade capitalista que generaliza as exigências do conhecimento sistematizado existe uma contradição. Por
ser esta sociedade baseada na propriedade privada dos
meios de produção, os recursos produtivos provenientes
do trabalho dos homens são adquiridos pela parcela da
sociedade detentora dos meios de produção. A Ciência é
incorporada ao trabalho produtivo, transformando-se em
potencial material atuando no capitalismo como um meio
de produzir riqueza. O capital não a criou, mas desenvolveu formas de explorá-la, transformando-a numa mercadoria adequada ao seu interesse. Uma mercadoria que é
utilizada, a princípio, como um meio de separação entre o
saber e o trabalhador e, posteriormente, através da restrição desse saber, uma vez que a produção do conhecimento passa a ser pertencente aos domínios do capital.

Essa relação ganhou força com o advento da maquinaria, sendo
as máquinas uma manifestação da Ciência que está a serviço do capital.
Karl Marx interessou-se pela maquinaria, considerando que o seu próprio crescimento indicava que estava ocorrendo uma profunda revolução nas relações de produção. Nessa perspectiva, as máquinas visavam
instalar a ordem na produção, uma meta difícil de ser atingida, enquanto o capital se subordinasse à subjetividade do trabalhador.
Napoleoni (1981, p. 88) explicitou essa questão em análise ao Capítulo VI, Inédito, de O Capital. Nesse estudo demonstrou que o operário que antes estava em posição inicial ou ativa em relação ao trabalho:
[...] agora se encontra em posição intermediária e, por
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isso, instrumental, a ponto de que a denominação de instrumento de trabalho aplicada à máquina resulta evidentemente imprópria, porque o que ocorre é o inverso: foi o
trabalho do operário que se transformou em instrumento
desse instrumento. As máquinas desenvolveram-se como
uma manifestação da Ciência burguesa, aproveitando-se
de agentes naturais como força motriz que nada custaram ao capital, como a água, o vapor, etc. A tecnologia
permitiu a criação de novas máquinas por meio de
máquinas, configurando a base técnica que atenta diretamente ao conhecimento do trabalhador.

Com o desenvolvimento da maquinaria e do uso intencional da
Ciência, o capital busca superar a condição em que o trabalhador é suporte vivo do saber operativo que produz as mercadorias. É a configuração de uma luta incessante entre o capital e o trabalho, entre o trabalho
morto e o trabalho vivo. O capital aposta no crescimento do trabalho
morto como uma estratégia de aumento de mais-valia, tanto absoluta
como relativa e no domínio dos trabalhadores. O trabalho reage enfatizando a importância do trabalho vivo e lutando contra a precarização
das condições de vida e sistematização contínua dos seus saberes:
Como máquina, o meio de trabalho logo se torna um concorrente do próprio trabalhador. A autovalorização do capital por meio da máquina está na razão direta do número de trabalhadores cujas condições de existência ela destrói. Todo o sistema de produção capitalista repousa no
fato de que o trabalhador vende a sua força de trabalho
como mercadoria. A divisão do trabalho unilateraliza essa
força de trabalho em uma habilidade inteiramente particularizada de manejar uma ferramenta parcial. Assim
que o manejo da ferramenta passa à máquina, extinguese com o valor de uso, o valor de troca da força de trabalho. Não possuindo as condições materiais do trabalho,
os trabalhadores são obrigados a venderem a sua força de
trabalho em diferentes atividades, tornando-os indiferentes ao que produzem. A produção capitalista, que possui
uma base revolucionária, através da Ciência, reorganiza
sistematicamente a produção e o trabalho a ela submetido. Com efeito, na busca de domínio do mercado, o capital se desdobra de ramo em ramo da produção, obrigando o trabalhador a acompanhar o seu movimento, inventando e reinventando profissões. Mesmo a facilitação do
trabalho torna-se um meio de tortura, já que a máquina
não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de
conteúdo. Toda a produção capitalista, à medida que ela
não é apenas processo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, processo de valorização do capital, tem em comum o
fato de que não é o trabalhador quem usa as condições
de trabalho, mas, que, pelo contrário, são as condições
de trabalho que usam o trabalhador: só, porém, com a
maquinaria é que essa inversão ganha realidade tecnicamente palpável. Mediante sua transformação em autôma-
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to, o próprio meio de trabalho se confronta, durante o
processo de trabalho, com o trabalhador como capital,
como trabalho morto que domina e suga a força de trabalho viva. (MARX, 1988, p. 41-42).

Esse complexo e contraditório processo de disputa marcado pela
crescente reificação do trabalho manifesta lutas e conflitos entre os trabalhadores e a burguesia. É nesse processo que se constrói o movimento sindical e suas diferentes vertentes manifestas na negação, participação ou mesmo ao ajuste ao modo de produção capitalista.
A luta de resistência dos trabalhadores motiva a discussão sobre
o trabalho da Enfermagem. Essa motivação é traduzida pela história 3 vivida de participação nos movimentos sociais, na organização estudantil
e de categoria da Enfermagem, no Brasil e nos Estados do Pará e Amapá, concebendo que o cerne da cidadania - participação ativa dos cidadãos e co-responsabilidade mútua - traduz-se “numa palavra, a sua
tarefa consiste em tirar ao homem as suas próprias forças e dar-lhe
em troca forças alheias que ele só poderá utilizar com a ajuda dos outros homens.” (ROUSSEAU apud MARX, 1975, p.63).
O estudo do trabalho e da resistência da Enfermagem aponta
para especificidades que caracterizam a própria profissão. Debater esta
profissão implica em recuperar suas mediações com as formas de organização técnica, inerentes ao modo de produção capitalista e sua consequente divisão social do trabalho. Um amplo processo de intensificação
3Memórias históricas que justificam a produção científica no tempo presente: na trajetória acadêmica do autor deste artigo Carlos Rinaldo Martins, consta que concluiu em
1989 a Graduação em Enfermagem, pela atual Universidade Estadual do Pará (UEPA),
vivenciando importante processo na consolidação do movimento sindical na região
Norte do País - a transição de Associação dos Enfermeiros/ Enfermeiras do Pará para
Sindicato dos Enfermeiros do Pará, em 1990, período no qual a construção de uma associação era condição essencial para a criação de um sindicato. Naquela ocasião houve necessidade de deslocamento para o Pará, em função de o Amapá, Estado de nascimento deste autor, não contar com faculdades e universidades, registrando-se apenas
o Núcleo de Educação da UFPA no Amapá (NEM), ofertando poucos cursos de Licenciatura. No período de Graduação, fortaleceu-se a participação de Martins no movimento estudantil, dando-lhe subsídio para viver a militância sindical. Já graduado e de retorno à terra natal, outra contribuição merece destaque: em 1991 a fundação do principal e único instrumento organizacional de luta - o Sindicato de Enfermagem do Estado do Amapá (SEAP), ocupando o cargo de primeiro presidente, que perdurou até
1993 e, em seguida, o cargo de vice- presidente, ficando nessa função até 1995, ocupações que causam-lhe orgulho por ter sido fundador e de ter participado efetivamente
desse instrumento de luta da Enfermagem, acompanhado de outros companheiros, de
maneira que sua história de vida se envolve com a própria história do sindicato, redundando em desdobramento de uma realidade material que precede, manifesta na
precarização das condições de trabalho dos enfermeiros/enfermeiras. Debater este
tema implica em questionar a própria ação histórica e política de Martins, expressa na
fundação e composição das diretorias dos sindicatos dos enfermeiros/enfermeiras do
Pará, bem como o do Amapá. Registre-se também sua vivência integrando a diretoria
do Sindicato de Docentes da Universidade Federal do Amapá (SINDUFAP) e a do Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES-SN), além da atuação no Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem, em que pese ser uma autarquia pública, mas também utilizada como uma ferramenta de aglutinação da categoria.

186| Parte II: Políticas, Saberes e Práticas Educativas
do trabalho ocorre nesse segmento profissional, mediante o qual o processo de valorização do capital exposto por Marx em O Capital ganha relevância.
Observa-se que esta profissão é motivada historicamente por
princípios ideológicos de cunho metafísico manifestos na bondade e boa
vontade. Mesmo com o advento do trabalho assalariado do/da enfermeiro/enfermeira e de toda a Enfermagem e sua dimensão contratualista,
as condições ideológicas de cunho metafísico não são abandonadas.
As questões teóricas apresentadas anteriormente fundamentam o
labor da Enfermagem, atividade na qual uma sólida divisão do trabalho
se manifesta no interior dos serviços de saúde. Um modelo de cunho biomédico acaba por justificar uma estrutura hierarquizada, centralizada
nas decisões dos médicos. A Enfermagem trabalha em uma espécie de
intermediação entre os médicos e os demais profissionais de um hospital:
Sendo a característica desse trabalho a permanência, vigilância e continuidade, não interessa, no modo de produção econômico capitalista, que ele seja executado pelo
médico, já que a força de trabalho deste profissional, pelo
tempo necessário a sua formação, possui maior valor e
preço. Por outro lado, esse trabalho não poderia ser executado por um trabalhador não qualificado, pois é preciso que, ao exercer atividades que dão suporte ao trabalho
médico, essa trabalhadora tenha a qualificação necessária para manipular os instrumentos, executar procedimentos complexos, coordenar os insumos, equipamentos
e vigiar doentes e trabalhadores. Destarte, o modo de
produção econômico demandou pela qualificação das enfermeiras, para que estas pudessem, por um preço da
sua força de trabalho inferior à do médico, executar as
atividades necessárias para que o trabalho médico pudesse ser exercido e resultasse em um sucesso prático.
(SANTOS, 2012, p. 61).

Santos (2012, p. 63) aponta, ainda, que a subordinação dos enfermeiros/enfermeiras explica-se na própria predominância de um modelo
biomédico de saúde no Brasil. O médico atua como uma espécie de “engenheiro” na divisão do trabalho existente nos hospitais, sendo estes
profissionais que tomam as decisões finais concernentes aos tratamentos, medicamentos, procedimentos etc, de maneira que:
[...] o agente de produção central é o médico; os instrumentos de trabalho são determinados pelo desenvolvimento tecnológico no campo da medicina e da saúde; o
objeto de trabalho é o corpo doente; e os saberes dominantes são os relacionados ao saber médico especializado.

Enfermeiro/enfermeira e os outros profissionais de Enfermagem,
por sua vez, têm exercido sua profissão, no hospital, de forma dependente do médico. Sua ação se dá a partir de um conjunto de indicações
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e prescrições médicas. São os cuidados relativos a uma tipologia de doença que norteia sua atuação e subordinação aos médicos. Falta ainda,
que enfermeiros/ enfermeiras, se apropriem de seus instrumentos de
trabalho, garantidos e fortalecidos na lei que regulamenta o exercício
profissional, Lei Federal n. 7.498/86 e em outras normativas profissionais. Assim, saindo desse modelo biomédico, centrado na doença, seria
possível uma autonomia verdadeira da atuação do/da enfermeiro/enfermeira, tendo foco no cuidar do ser humano.
Nessa acepção, o exercício em Enfermagem passa a dar valor à
técnica pela técnica, porém sem sua apropriação, e sem ter acesso ao
processo que suscitou a reprodução das tecnologias médicas. Os serviços desenvolvidos pela Enfermagem se acondicionam no circuito da
prescrição médica de tarefas ‘ligadas a exames de investigação e ligadas
à vigilância de tratamentos.’ O trabalho da Enfermagem torna-se em
preparar o paciente para exames, cirurgias, acompanhar o tratamento
medicamentoso e/ou cirúrgico etc. na esfera hospitalar, com honrosas
exceções sem o caráter científico. No tocante à Atenção Básica, esse
processo se repete, e a sequência de protocolos que, sobretudo, referendam a atuação da Enfermagem para a prescrição de medicamentos e
solicitação de exames, com o foco na doença e não no ser humano. Significando um cuidado centralizado no cumprimento de técnicas, os instrumentos de trabalho da Enfermagem são os mesmos usados pela tecnologia médica, podendo-se considerar os respectivos instrumentos
como de exploração da doença e de reparação ou tratamento, cujo fim é
constituir o diagnóstico médico e a reparação terapêutica. (COLLIÉRE,
1999).
Santos (2012, p. 67) reforça sua análise quanto à posição subordinada do/da enfermeiro/enfermeira em relação aos médicos, mencionando que tal situação acaba por desvalorizar suas próprias condições
de trabalho, haja vista que:
Como qualquer atividade meio, esse trabalho só se torna
visível quando falha. Além disso, visto que nesse modelo
assistencial a finalidade é a cura e o afastamento da doença, o médico é o agente socialmente referenciado e
acreditado para tal. Assim, embora a cura ou o afastamento da doença seja o resultado de uma série de processos de trabalho de diversos profissionais e trabalhadores da saúde, será o médico o elemento reconhecido como
o executor de tal feito, por deter a posição hegemônica no
processo de trabalho. Visto que o modelo biomédico se
sustenta na produção e consumo intenso de tecnologias,
insumos e medicamentos, ele consegue operacionalizar a
produção de mais valor. Além disso, como já referido, o
modelo biomédico consegue, por meio de seu principal
agente, o médico, gerar a demanda necessária para o
consumo no campo da saúde, o que sustenta o complexo
médico- industrial da saúde.

A diferenciação do trabalho de médico/a e de enfermeiro/enfermeira se explica no próprio processo de valorização do capital. Em ou-
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tras palavras, a superdimensionada capacidade de geração de demanda
do trabalho médico expresso na sua função de indicar máquinas hospitalares, receitar medicamentos, tratamentos, dentre outros exemplos,
acaba por valorizar este profissional em sua possibilidade de potencializar o crescimento da mais-valia em diferentes ramos produtivos.
Além disso, a separação entre trabalho manual e intelectual, em decorrência da divisão técnica do trabalho em
saúde, favorece ao médico, que se apropriou do trabalho
intelectual, o que atribui maior valor para sua força de
trabalho. Nessa direção, o trabalho da enfermeira subjaz
no modelo biomédico como subsidiário ao trabalho do
médico e não possui o poder de gerar demanda de consumo. Além disso, falta às enfermeiras, nesse modelo, um
aspecto que foi fundamental aos médicos para que se estabelecessem como profissão hegemônica: demonstrar à
sociedade qual o benefício da sua prática e por que mais
ninguém pode assegurar esses benefícios senão ela. Por
isso que a apropriação de tecnologias, a superespecialização ou mesmo a disputa pelo poder prescricional (que,
lembremos, é limitado, já que o médico é o único que é legitimado para prescrever em toda e qualquer circunstância) não têm garantido às enfermeiras maior reconhecimento social e mesmo maior valor para sua força de trabalho. (SANTOS, 2012, p. 68-69).

A organização hospitalar ora retratada tem como base a valorização do capital para obtenção da mais-valia, relacionando a subjugação
de enfermeiros/enfermeiras às decisões médicas. Trata- se da reprodução desenfreada do capital, que remete o trabalho da Enfermagem a
uma dimensão política de luta de resistência, tendo os seus sindicatos
papel primordial nesse processo.
A concepção da mais-valia é fundamental para a análise das condições de trabalho da categoria de Enfermagem. A redução salarial em
sua profissão relacionada à intensificação do trabalho manifesta uma
redução do preço da força de trabalho dos enfermeiros/enfermeiras,
acompanhada de crescente valorização do capital. Isso se explica na dinâmica entre trabalho produtivo e improdutivo. Em que pese o trabalho
da Enfermagem ser central no âmbito do trabalho improdutivo, o que
inviabilizaria a própria constituição da mais-valia, sua ação profissional
potencializa o reestabelecimento do trabalhador para a sua volta à esfera produtiva, fomentando a obtenção da mais-valia em outros segmentos profissionais distintos da área da Saúde.
Ainda no processo de diferenciação entre a categoria médica e de
Enfermagem, percebe-se que os primeiros atuam em torno de uma organização profissional que regula sua própria profissão, controlando,
como desdobramento desta ação, o próprio número de médicos na sociedade. Ao fazer esta ação, por um lado apostam na própria qualificação
profissional da área médica e, por outro lado, agem no intuito de conter
a expansão de profissionais que trabalham como forma de evitar a desvalorização dos honorários por eles recebidos, ou seja, atuam sempre
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com visão de reserva de mercado.
Diferente o é a profissão Enfermagem, cujo controle sobre o número de profissionais não é intenso, como o dos médicos. O que se observa é uma proliferação de cursos de Enfermagem em nível superior e
técnico, elevando o exército de reserva da profissão em questão e a consequente redução salarial e precarização das condições de trabalho:
Ainda como resposta ao mercado de trabalho em saúde,
que exige da profissional domínio de competências básicas ampliadas de modo a adequar-se a um cenário em
mudança constante, e ao mesmo tempo exige uma profissional especializada para os serviços de média e alta complexidade, observa-se nos últimos 10 anos o crescimento
da pós-graduação lato sensu em Enfermagem. Essa diversificação dos cursos de especialização tem contribuído
para uma maior divisão horizontal do trabalho na categoria das enfermeiras. Varella (2006) demonstrou que o número de especializações reconhecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem ultrapassa o número de títulos
ocupacionais relacionados na Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO), o que pode significar a não existência
destes postos no mercado de trabalho. Portanto, segundo
essa autora, as especializações em Enfermagem, salvo as
mais tradicionais, parecem não ter uma boa aceitação
pelo mercado de trabalho, já que não são capazes de gerar uma demanda para o consumo dessa mão de obra, ao
contrário de outras profissões, como a do médico. (SANTOS, 2012, p. 95).

A fragilidade da organização política da Enfermagem acaba por
criar espaços para a elaboração de políticas públicas que se voltam contra os próprios trabalhadores. Isso aponta o desafio de construir resistências contínuas que atuem nas relações macro- estruturais do trabalho da Enfermagem, fugindo a especificidades regionais e locais. Intensificar a luta sindical tomando como referência a educação política e
formativa dos profissionais da Enfermagem nos parece um dos caminhos a serem seguidos pela organização sindical da categoria.
Tudo isso adverte que a Enfermagem coopera para a diminuição
do valor da sua força de trabalho, ao fazerem a venda de plantões e ao
sustentarem múltiplos vínculos para equilibrar o baixo salário auferido.
Portanto, o valor da força de trabalho desses profissionais desmorona
ainda mais por conta da não existência sequer da contrapartida financeira momentânea pela deterioração da sua capacidade para o trabalho.
Cabe indicar que esse panorama agrava-se em conformidade à frágil politização da categoria e da concorrência existente, o que divide os trabalhadores e beneficia o modo de produção capitalista. Destaca-se ainda a
intensidade da jornada de trabalho, sobre o valor da força de trabalho,
relaciona-se com a forma como o trabalho é realizado, o que reflete quão
de energia é consumido pelos trabalhadores, seja ela física ou emocional, na concretização do seu ofício. (SANTOS, 2012).
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2. A precarização do trabalho da Enfermagem
A discussão proposta por Marx e Engels é fundamental para o debate sobre o trabalho dos enfermeiros/enfermeiras e de toda Enfermagem. A recuperação do pressuposto marxiano sobre o trabalho assalariado fundamenta essa discussão. A Enfermagem vende a sua força de
trabalho como forma de sobrevivência, potencializando uma forma de
trabalhar que contribui com a continuidade produtiva do modo de produção capitalista por meio da cura de doentes. Vende sua força de trabalho em um sistema perverso, sistema que permite/facilita ao ser humano adoecer para depois investir e lucrar na sua cura/morte.
O trabalho nesta profissão possui especificidades compostas em
sua própria natureza de execução, visto que contém contradições em
seu interior que resumidamente podem ser expostas nas seguintes prerrogativas: uma profissão a qual a vida convive com a morte; um local de
trabalho onde se manifestam de forma evidente as diferenças de classes
e suas consequentes formas de atendimento. Em outras palavras, entendendo os remédios e os equipamentos hospitalares como mercadorias, as diferenças de classe se manifestam entre os que podem e os que
não podem adquirir tratamento necessário.
Trata-se de uma profissão que tem entre seus objetivos salvar vidas de pessoas, cujos desdobramentos afetam as condições de saúde
dos próprios profissionais que a executam. Que permeia a contradição
entre a vida e morte - as maternidades concentram alegria e os prontossocorros, os corredores do desespero e da morte; exigência constante e
crescente de formação em técnica, acompanhada do despreparo para as
questões emocionais; cobrança sobre a autonomia gerencial e a ausência desta mesma autonomia; evolução tecnológica associada à precariedade do trabalho, dentre outras.
A especificidade da profissão carrega em seu interior o trato com
situações ligadas ao uso da experiência no exercício profissional. Essas
são ações que se manifestam dentro de uma dimensão tácita do trabalho.
Quando relacionamos a experiência como pressuposto
fundamental para a recuperação do conhecimento tácito,
entendemos que a percepção da sua complexidade só é
possível através da problematização da totalidade do trabalho concreto expressas na dinâmica do capitalismo monopolista nas últimas décadas, no qual o particular se
explica no geral. Nesse processo, composto de mediações,
rupturas e conflitos, a percepção do conhecimento tácito
é percebida através das transformações na organização
técnica da produção capitalista que por sua vez se explicam pelas transformações no mundo do trabalho que impactam nas formas humanas de viver e sentir a vida. (LUCENA, 2004, p. 47).

No trabalho da Enfermagem, a exigência da perfeição profissional
proporciona a construção de estratégias coletivas voltadas à proteção
contra as intempéries do trabalho. Essa proteção de situações difíceis
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no cotidiano hospitalar, em que pese em alguns casos possibilitar a
continuidade das tarefas, por outro lado, restringe a percepção política
e o aprendizado do sentido das condições às quais estão inseridos. Em
outros termos, o próprio sofrimento passa a ser entendido como algo
natural, restringindo o caráter humano e classista de sua existência e a
necessidade de resistência organizada.
A relação do homem com a máquina é fundamental para o debate
sobre o trabalho de enfermeiros/enfermeiras. Pitta (1994) afirma que o
hospital possui em seu interior maquinário avançado em termos tecnológicos, sendo que o trabalho humano é que garantirá a eficácia dos
equipamentos e a efetividade das ações. Essa afirmação apresenta uma
contradição presente no próprio conceito do “determinismo tecnológico.”
Convém apontar que apesar da centralidade do homem na interpretação
das decisões referentes à utilização do maquinário, sua contribuição é
entendida como secundária, tornando-se o apelo à maquinaria hospitalar como único agente importante no processo. Aqui o fetichismo ganha
vida e centralidade.
Essa afirmação referente ao trabalho da Enfermagem remete ao
próprio sentido que tomou o trabalho na sociedade capitalista, calcado
no entendimento sobre a alienação, o estranhamento e a reificação.
O trabalho, afirma Marx influenciado por Hegel, é alienação e objetivação ao mesmo tempo. No primeiro, a matéria é o espírito fora de si e, no segundo, o resultado do
trabalho existe previamente na consciência do homem e
‘objetiva-se’ no processo de trabalho. O trabalhador reconhece no trabalho o objeto como algo independente, estranho e, ao mesmo tempo, ao modificá-lo, reconhece-o
também como algo próprio. A relação negativa com o objeto converte-se em forma deste e em algo permanente,
visto em frente ao trabalhador o objeto tem independência. (LUCENA, 2011, p. 34).

Daí a afirmação da centralidade da máquina em detrimento à
ação profissional de enfermeiro/enfermeira, cujo trabalho se desenvolve
dentro destes pressupostos. Os trabalhadores não podem ser expropriados de forma absoluta dos conhecimentos, porque sem o conhecimento
eles não podem produzir e desempenhar as suas funções. A sociedade
capitalista desenvolveu estratégias pelas quais visa expropriar o conhecimento dos trabalhadores e devolvê-lo de forma fragmentada. Essa
ação acaba por reduzir o trabalho da Enfermagem a tal patamar, que
eles mesmos se estranham naquilo que fazem, reduzindo sua autoestima e sentindo-se um instrumento desta mesma máquina que se lhes
apresenta com se tivesse vida própria.
Essa afirmação referente ao trabalho da Enfermagem ganhou relevância com o advento da maquinaria industrial e o taylorismo. A relação de ambos permitiu detectar as tarefas mais simples que cada trabalhador desenvolvia. A partir daí, uma vez que essas funções foram sistematizadas, o capital apropria-se delas, e as devolve aos trabalhadores
de forma parcelada. Mello (1999, p. 91 apud LUCENA, 2004, p. 86)
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destaca que “a consolidação da grande indústria proporcionou grandes
transformações em termos de tecnologia produtiva e sua relação com os
trabalhadores,” expressando em seus próprios termos que:
[...] o advento da máquina foi a resposta concreta, a versão mais bem elaborada e o maior testemunho para o
fato de que o trabalho organizado em padrões manuais
já não mais satisfazia às exigências do desenvolvimento
do mercado. A indústria moderna repousa no instrumental de trabalho, na transferência da operação produtiva
das mãos dos homens para as máquinas, potencializando
o grau de intensificação da força produtiva do trabalho.

Por seu turno, Marx (1987, p. 69 apud LUCENA, 2004, p. 86) na obra
A Miséria da Filosofia expõe a concepção de que:
[...] as relações sociais possuem sólidas ligações com as
forças produtivas. A partir do momento, que os homens
mudam a sua forma de produção, as relações sociais
também são transformadas. O trabalho organiza-se e divide-se de acordo com os instrumentos de que dispõe.
Para entendê-lo, inicia-se a análise pela sua divisão, dando ênfase à ascensão das máquinas.

É a partir do entendimento anterior que se debate a atuação profissional da Enfermagem. O que se percebe no cotidiano hospitalar é a
existência de organizações híbridas do trabalho, destacando-se o taylorismo e o toyotismo. Em âmbito do taylorismo, há a divisão do trabalho
entre médicos/médicas, enfermeiros/enfermeiras e pessoal de Enfermagem. Com referência ao toyotismo, os princípios da administração do
trabalho atuam no intuito de intensificar, controlar ou mesmo criar formas de autocontrole da Enfermagem sobre si mesma. O que se percebe
é a transição de um modelo ideológico de produtividade das empresas
capitalistas para os hospitais, entendendo a aceleração da cura dos corpos ali existentes como ferramenta essencial para a volta rápida às suas
funções na empresa capitalista e, consequentemente, no círculo entre
produção e consumo.
Essa ação implica em uma contradição que se expressa na seguinte afirmação: os pacientes devem ser curados o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, os enfermeiros/enfermeiras perdem o “direito”
de adoecer, transformando-se eles mesmos em “máquinas vivas” a serviço do capital. Essa afirmação implica na construção de formas subjetivas do trabalho presentes na maquinização do homem como sinônimo
de perda de direitos referentes à dor, ao adoecimento ou morte dos familiares e amigos, dentre outras questões, pois seu “sentido do trabalho” é existir como ferramenta da continuidade produtiva.
Enfermeiro/Enfermeira passa a ser entendido como um trabalhador invisível, braços da máquina hospitalar e de uma estrutura social
que os reconhece apenas por sua própria efetividade. Isso consolida formas exploratórias do trabalho que despontam de forma sutil e imper-
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ceptível aos próprios doentes ali presentes que não percebem que em alguns casos são tratados de forma afetiva e profissional por seres humanos aprisionados e em processo similar de adoecimento. Instauram-se
formas de aceleração do controle e tempo do trabalho, obedecendo a
tendência inerente ao capitalismo em acelerar constantemente o tempo
do trabalho e da vida dos seres humanos, como mecanismo de elevar as
formas explorativas classistas.
A ação profissional da Enfermagem atende às tramas de um modelo global manifesto em processos mundializados de reprodução do capital em larga escala, tomando-se como referência a constituição do capital em sua forma constante e variável, bem como o investimento crescente em tecnologia que resulta em uma redução da velocidade de reprodução do capital. O investimento em maquinaria - capital constante
- reduz a velocidade de reprodução do capital, uma vez que as máquinas compradas se pagam em seu próprio processo de depreciação. A
resposta dada pelo capital a essa condição ecoa na elevação da exploração da força de trabalho - trabalho variável - como forma de recompor
as taxas acumulativas. Isso implica na construção de processos multifuncionais, redefinindo a lógica do tempo do trabalho voltado a ocupar
as vinte e quatro horas do dia na vida dos trabalhadores.
A polivalência, flexibilidade, exigência de resultados, dentre outros, materializa a exploração do trabalho desses profissionais como
uma ação cujo sinônimo é a eficiência. O que está em jogo é a conquista
das mentes dos trabalhadores da Enfermagem, envolvendo-os no trabalho de uma forma integral. Um processo de captura de subjetividades
que subordina o trabalho, tanto na sua forma material, como imaterial.
Ocorre a redução dos postos de trabalho da Enfermagem elevando
a exploração de mais-valia sobre o trabalho dos mesmos. A criação de
metas do trabalho difíceis de serem atingidas, a competitividade entre
os enfermeiros/enfermeiras e pessoal de nível médio da Enfermagem, a
elevação do número de pacientes, aceleração do tempo na primeira, segunda e terceira jornada de trabalho acabam por proporcionar condições de stress, loucura, dependência de drogas, síndrome de Bourneau 4
e suicídio destes trabalhadores, um fenômeno que não ocorre apenas no
Brasil.
4A síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio
psíquico descrito em 1974 por Freudenberger, um médico americano. O transtorno
está registrado no Grupo V da CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde). Sua principal característica é o estado de
tensão emocional e estresse crônicos provocado por condições de trabalho físicas,
emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em
pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. [...] O sintoma
típico da síndrome de Burnout é a sensação de esgotamento físico e emocional que se
reflete em atitudes negativas, como ausências no trabalho, agressividade, isolamento,
mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de
memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima. Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, crises
de asma, distúrbios gastrintestinais são manifestações físicas que podem estar associadas à síndrome. (Dráuzio Varela. http://drauziovarella.com.br/letras/b/sindromede-burnout/)

194| Parte II: Políticas, Saberes e Práticas Educativas
O acelerar do tempo dos turnos de trabalho, tendo como referência o princípio toyotista de intensificação do trabalho mediante a conquista das subjetividades causa impacto em uma própria indefinição do
tempo de duração da jornada de trabalho da Enfermagem – esses profissionais saem dos serviços de saúde pensando no trabalho e nas possíveis alternativas às patologias que não conseguiram resolver. Estendem o seu turno de trabalho, em alguns casos sem qualquer remuneração, em virtude das intercorrências no cotidiano do trabalho que ocorrem em sua relação com os pacientes.
Verifica-se a precarização do trabalho do profissional de Enfermagem em sua postura de tentar existir como se não estivesse em seu próprio corpo, um processo de autoalienação de si mesmo que os transforma em uma espécie de “zumbis” em seu próprio trabalho. Trata-se de
uma forma de agir voltada a expressar o mínimo possível de emoções,
um acelerar do tempo que coloca a esses profissionais a dificuldade de
discutir a sua própria realidade trabalhista no cotidiano, estando atentos, de forma individual à competitividade e conquista de resultados.
Esse contexto de desumanização resulta em um sentimento da morte
como um processo natural isento de questões sociais que podem adiantá-la. A morte do ser humano passa a ser entendida como um número estatístico que propõe, por ele mesmo, um critério de eficiência.
Exige-se do trabalhador que ele tenha “maiores” conhecimentos
técnicos para trabalhar com as máquinas que a eles são apresentadas,
e se desconsidera qualquer referência em termos de sua formação emocional e política para lidar com este rude cotidiano de trabalho. O que
se percebe é a construção de estratégias para o envolvimento máximo
com o trabalho, evitando, a qualquer custo, a construção de espaços de
socialização que se bem aproveitados atuam como locais políticos de
discussões conjuntas sobre sua própria profissão.
O cenário ora exposto implicou em um duplo movimento no trabalho da área de Enfermagem. Por um lado, os agentes comunitários de
saúde, inseridos no Programa criado em 1994, correspondem à expressão máxima da precarização e empobrecimento do conteúdo intelectual
de enfermeiros/ enfermeiras, legitimados por um discurso de eficiência
e ampara à saúde de cunho estatal. Por outro lado, essa mesma precarização implicando em intensificação do trabalho da Enfermagem, que
além de terem que supervisionar este segmento, percebem a sua própria profissão ser subdividida. Como bem afirma Marx (1984), a subdivisão do trabalho implica no empobrecimento e morte de uma sociedade. Somam-se a estes trabalhadores aqueles denominados como “cuidadores” função que em alguns casos nem é remunerada, recuperando a
filantropia e o voluntarismo como saída “social” para os problemas na
sociedade.
Desse modo, ao que parece, a criação da categoria de cuidador é mais uma forma de baratear a mão de obra na
saúde, e dada a semelhança de ações executadas por
esta categoria e as técnicas/auxiliares de Enfermagem, o
cuidador também se constitui como um exército de reserva no campo profissional em Enfermagem. [...] O surgi-
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mento da categoria dos cuidadores é também reflexo do
desenvolvimento do modelo biomédico, que impele as
profissionais de Enfermagem a apropriarem-se da execução de procedimentos técnicos mais complexos e executados pontualmente, afastando-se assim dos cuidados de
manutenção da vida [...], parte fundamental para que os
cuidados de reparação ocorram. E, já que os cuidados de
manutenção da vida demandam pela presença intensiva
do cuidador, também é interessante ao modo de produção que uma força de trabalho com menor preço exerça
esta função. (COLLIÈRE, 1999 apud SANTOS, 2012, p.
82).

O que devemos ressaltar é que apesar da subordinação do trabalho da Enfermagem ao trabalho médico, não é apenas o primeiro que se
encontra em situação precarizada. O próprio trabalho médico passa por
um intenso processo de precarização de suas condições de trabalho. Em
que pese as rendas mensais superiores às dos enfermeiros/enfermeiras,
a reestruturação dentro dos hospitais fragmenta a própria profissão
médica, estabelecendo diferenças entre os plantonistas recém-formados,
os médicos consolidados que atuam em seus próprios consultórios e
aqueles que assumem função de gestão e comando em hospitais privados.
O que se percebe é a extensão das jornadas plantonistas acompanhada por pressões das gerências dos hospitais, em prol da realização
de consultas e cirurgias em um mesmo hospital. Para os hospitais, as
cirurgias são as que oferecem a maior possibilidade de elevação dos ganhos, dado o conjunto de despesas pagas pelo paciente, ou mesmo por
seu plano médico.
Ao realizar esta afirmação, demonstramos que o processo de intensificação do trabalho na área da Saúde transcende o exercício profissional de enfermeiros/enfermeiras, alastrando-se mesmo entre o segmento mais privilegiado, no caso alguns segmentos médicos. Essa afirmação nos permite inserir que a luta pela melhoria das condições da
saúde no Brasil e, consequentemente, do próprio trabalho dos profissionais a ela vinculados, devem romper com os pressupostos tayloristas do
trabalho, abrindo limites para um embate além do trabalho alienado,
um grande desafio não só à Enfermagem, como a todos aqueles que vivem do seu próprio trabalho.
3. A saída organizada em torno da mobilização e educação política
sindical da Enfermagem
O intenso processo de precarização do trabalho e a consequente
resistência sindical dos trabalhadores da Enfermagem explicam-se na
própria lógica formativa expressa em uma sociedade movida pelo trabalho alienado, condição essencial para a reprodução do capital em âmbito mundializado. Diante disso, aqui se apresenta um debate, no qual
concepções distintas se negam e se contradizem mutuamente.
Trabalhadores/Trabalhadoras que atuam na área de Enfermagem, representados por seus sindicatos, negam as concepções reprodu-
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tivas do capital, apostando em uma sociedade emancipada movida pelo
trabalho de cunho social. Ao mesmo tempo, diferente o é a concepção
da burguesia sobre este mesmo trabalho, à medida que afirma a necessidade da consolidação de um novo ser social que trabalha. Ele deve ser
um profissional “adestrado” e apto à venda de sua força de trabalho em
condições que se transformam a cada dia. O capital, em busca do lucro
incessante, inventa e reinventa formas para a sua perpetuação.
CONCLUSÕES E CONVITE PARA RESISTÊNCIA
As condições de trabalho da categoria de Enfermagem apresentadas neste texto materializam a resistência desses profissionais reveladas na ação do seu sindicato representativo. A negação coletiva do trabalho alienado coloca ao sindicato a necessidade de uma atuação pedagógica e política expressa na resistência e no enfrentamento, entendendo enfermeiros/ enfermeiras como trabalhadores em luta pela melhoria
de suas condições de trabalho, cujo êxito consiste em sua própria
emancipação - a resistência sindical é, assim, um ato educativo.
Essa educação de cunho formativo político deve debater com a sociedade o sentido do trabalho da Enfermagem, suas divisões e a forma
como estas últimas precarizam este trabalho. O resultado disso é a
transformação desses elementos em uma armadilha aos próprios trabalhadores, que correm o risco até de serem desprovidos de sua vida.
A divisão parcelar do trabalho em Enfermagem no Brasil
produz ainda uma situação peculiar. Oficialmente são reconhecidas como categorias da Enfermagem a enfermeira, a técnica e a auxiliar. No entanto, nos últimos 20
anos, surgem no Brasil as ocupações de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e cuidadores de crianças e idosos,
que, na prática, executam ações do campo profissional da
Enfermagem, atuando como mão de obra complementar
neste campo. (SANTOS, 2012, p. 81).

O desafio que se coloca para Enfermagem e suas representações
sindicais é o entendimento de que as máquinas são uma manifestação
da Ciência a serviço do capital. Essa é uma luta de resistência dos trabalhadores em torno de suas organizações representativas, merecendo
destaque a concepção sindical presente no Sindicato de Enfermagem,
hoje SINDESAÚDE. Esse sindicato, com origem na orientação política
marxista e leninista nega a alienação e o estranhamento do trabalho,
agindo de forma propícia, em torno de uma luta que forme a consciência política dos trabalhadores para suas condições de exercício profissional em negação ao fetichismo.
A ação político-educativa do sindicato em questão passa pela negação radical do capitalismo e suas formas explorativas dos trabalhadores. Trata-se de apostar em um processo de luta constante contra o poder instituído, a necessidade de construção de uma nova sociedade movimentada pelo trabalho e saúde social.
Estas afirmações demonstram a impossibilidade de soluções ao
capital, dentro do reino do próprio capital. Se o mesmo constitui-se no
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palco das contradições que podem levar a um revolucionar dos homens,
não é simplesmente nos limites de suas fronteiras, na lógica do trabalho
alienado, que os homens poderão construir uma sociedade igualitária.
É assim que apontamos a pertinência da tese que aqui se apresenta. A construção de um movimento sindical da Enfermagem como
expressão da crescente precarização neste segmento revela-se no empobrecimento formativo, extensão da jornada de trabalho, adoecimento
profissional, subordinação taylorista a um modelo biomédico de Saúde,
dentre outros.
Ao realizarmos esta afirmação, nos contrapomos às teses sobre o
fim da história e da luta de classes, entendendo que este é um processo
intrínseco à sociedade capitalista, cujo fim consiste em sua própria superação.
Os desafios estão lançados...
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: POSSIBILIDADES
CURRICULARES NA ÓTICA DOS MORADORES DE
LARANJAL DO JARI/AP, POR MEIO DE IMAGENS1
Eliana do S. de Brito Paixão*
Ana Maria de Oliveira Cunha**
INTRODUÇÃO
No Amapá há uma situação ambígua – carregar o título de “o Estado mais preservado do Brasil,” mas vir acumulando ao longo de anos
graves questões socioambientais. A maioria dos municípios possui exíguas porções de terras urbanizadas, com saneamento ambiental notadamente incipiente, como é o caso do município de Laranjal do Jari, localizado ao sul do Estado, com 39.942 habitantes, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL/IBGE, 2010), cuja
sede absorve menos de 1% da área do município, concentrando 94% da
população.
A origem do município coincide com a implantação do Projeto
Jari, na região, na década 70, século XX, que atualmente se soma a outros projetos de grande monta, atraindo substancial fluxo de pessoas
que fixaram suas residências desprovidas de qualquer orientação por
parte do Poder Público. Desde então, as vulnerabilidades socioambientais têm sido inevitáveis, justificando a pobreza na ordem de 46,2%, as
quais se multiplicam por toda a cidade e, estranhamente, são naturalizadas à vida humana. Diante do quadro posto, o presente artigo visa
discutir proposições curriculares para Educação Ambiental, devidamente expressas por moradores da cidade de Laranjal do Jari, com foco nas
questões socioambientais locais.
Tais circunstâncias foram inspiradoras da pesquisa realizada, que
se ancorou na abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), e o tratamento dos dados, ancorado na análise de conteúdo (BARDIN, 2010).
As estratégias de pesquisa foram pensadas e definidas com base na
concepção dialógica de Paulo Freire (1979), que prescreve ser necessária
uma educação que possibilite ao homem discutir, corajosamente, a sua
problemática, na qual se insere. Dessa forma, o diálogo com os sujeitos
foi modelado no Círculo de Cultura (FREIRE, 1967), que prevê a participação livre e o uso de imagens como recurso metodológico para a concretude de problemas cotidianos enfrentados pelos participantes da
pesquisa.
1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada A realidade socioambiental de Laranjal do Jari/AP: soluções apontadas por moradores na perspectiva da
Educação Popular. Programa de Pós-Graduação em Educação/FACED/UFU, com orientação da Profa. Dra. Ana Maria de Oliveira Cunha.
*Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação DINTER/UFU/UNIFAP. Mestre em Desenvolvimento Regional - UNIFAP. Professora do
Curso de Secretariado Executivo – UNIFAP. Integrante do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Urbanismo na Amazônia – UNIFAP. e-mail: elianapaixao@unifap
**Doutora em Educação – USP. Professora do Instituto de Biologia e do Programa
de Pós-Graduação em Educação – UFU/MG. e-mail: amoliveiracunha@gmail.com
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Os protagonistas da pesquisa, 48 pessoas identificadas com três
letras maiúsculas, são moradores de cinco bairros situados na área urbana local, possuindo idade que variavam entre 18 e 65 anos, com distintos níveis de escolarização e atuando em diferenciadas profissões.
Para seleção dos bairros a prioridade recaiu sobre a localização, a densidade populacional e a semelhança em relação às questões socioambientais.
A aplicação da técnica da Roda de Conversa (FREIRE, 1967) deuse por meio da projeção de imagens do cotidiano de distintos bairros,
produzidas pelas próprias pesquisadoras, que se detiveram sobre as
más condições socioambientais, visíveis em toda a cidade. Imagens aéreas da cidade, produzidas por outros pesquisadores, também deram
suporte à aplicação da referida técnica. Essa técnica possibilitou debater com moradores e captar nas falas o significado acumulado no imaginário coletivo acerca das questões socioambientais locais e extrair de
suas falas possibilidades para minorá-las. Tal recurso permitiu alcançar
os significados incutidos na mente das pessoas, bem como suscitar reflexões coletivas, pois “o imaginário faz parte da representação como
tradução mental de uma realidade exterior percebida.” (LAPLANTINE;
TRINDADE, 2003, p. 25).
As Rodas de Conversa (FREIRE, 1967) constituem uma forma
apropriada aos processos de leitura e intervenção comunitária. Consistem em um método de participação coletiva e tendem a estimular nos
sujeitos a reflexão e crítica sobre a imagem projetada, favorecendo a
construção da autonomia e o exercício da cidadania, com a problematização de questões socioambientais locais. Considerando que a comunidade reúne pessoas com distintos níveis de escolarização, o uso de imagens foi um elo de integração para que os sujeitos pudessem participar
ativamente dos debates, expressando o que pensam sobre a realidade
em que vivem, sendo esse um dos pressupostos da Educação Popular.
A Educação Popular, para Wanderley (2010), tem um caráter social, transformador, libertador e democrático, pode ser desenvolvida nas
comunidades e, em múltiplos espaços informais, ultrapassando os limites das escolas, carecendo não apenas atingir crianças e jovens, mas
toda a população e vários espaços extraescolares. Esteban (2007, p. 11),
por seu turno, entende que essa forma de educação destina-se a alcançar pessoas que compõem um segmento que foi “[...] historicamente negado, marginalizado, abandonado, fracassado.”
Nesse conjunto de elementos teórico-metodológicos assenta-se o
presente artigo, o qual pretende mostrar que o caráter social da educação exige que se busque, no contexto de vivência dos moradores, um
olhar crítico acerca das possibilidades curriculares de Educação Ambiental. Trata-se de dispensar à educação uma conotação política e transformadora, que prime pelo equacionamento ou minoração das questões
socioambientais, que interferem, sobretudo, na vida das populações que
vivem nas periferias sociais.
Desta maneira, o corpo deste artigo segue estruturado em três seções. A primeira seção traz reflexões acerca da Educação Ambiental e
sua relação com a educação formal; a segunda situa a realidade socio-
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ambiental de Laranjal do Jari; e a terceira apresenta algumas possibilidades curriculares para Educação Ambiental, que foram problematizadas por moradores locais, na perspectiva da Educação Popular.
1. Reflexões sobre a Educação Ambiental e sua inserção na educação formal
A globalização se faz presente em diversas dimensões, inclusive
ambiental, pois está mais do que evidente que os problemas ambientais
não são específicos de um determinado lugar. Nas cidades, a evolução
da antropização, com consequente degradação ambiental suscitada por
múltiplos fatores, ratifica a urgência da formulação de ações educativas
que se desdobrem em mudanças de comportamentos na sociedade.
Nesse contexto, a crise ambiental se revela um largo desafio, o que leva
a compreender que a mitigação desses problemas é um encargo do conjunto das sociedades.
A expressão “Educação Ambiental” (EA) emergiu num encontro de
educadores que houve em 1965, em Keele, na Inglaterra. Mas a sua
evolução foi discutida na Conferência de Educação Ambiental de Tbilisi
(UNESCO, 1977), no sentido de que deveria alcançar todos os âmbitos,
tanto na educação formal quanto na não-formal, e que deveria ser orientada para a comunidade num reconhecimento da interdependência
entre o ambiente natural e o construído.
A educação formal, em seus diversos níveis, constitui-se em um
dos espaços coletivos e legitimados para produção, reflexão e interação
de conhecimentos. Torna-se, nos dias atuais, desafiada a incorporar
nos seus currículos e nas suas práticas pedagógicas a Educação Ambiental, como um dos eixos norteadores para construção de concepções
que possam contribuir à superação do atual contexto socioambiental.
Importantes eventos têm sido realizados, nas últimas décadas,
objetivando discutir as problemáticas ambientais que se alastraram por
todo o Planeta, a fim de prover maior visibilidade às múltiplas formas de
depreciação do meio ambiente. Tais eventos devem ser entendidos como
instrumentos de luta social, pois evidenciam a necessidade de implementação da EA como alternativa de conscientização aos cuidados com
o ambiente em sua totalidade. Ressaltam, também, que dispõem de elementos que possam servir de subsídio para formulação de estratégias
destinadas ao enfrentamento das circunstâncias inóspitas e insalubres
em que vive grande parte das populações espalhadas pelo Mundo. Segundo Tozzoni-Reis (2001, p. 42-43):
[...] a Educação Ambiental é mediadora da apropriação,
pelos sujeitos, das qualidades e capacidades necessárias
à ação transformadora responsável diante do ambiente
em que vivem. Pode-se dizer que a gênese do processo
educativo ambiental é o movimento de fazer-se plenamente humano pela apropriação/ transmissão crítica e
transformadora da totalidade histórica e concreta da
vida dos homens no ambiente.

Fazer da Educação Ambiental uma alternativa transformadora e
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democrática é uma tarefa ousada, à medida que exige recorrer à interdisciplinaridade como meio para elaboração de práticas pedagógicas
que sejam integradoras e que transcendam o aspecto meramente educativo.
Os anos de 1990 marcam a preocupação universal com o tema,
que passa a ser contemplado na legislação brasileira, com destaque
para a edição, em 1997, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL/PCN, 1998), nos quais um conjunto de temas transversais foi incorporado ao currículo escolar, dentre os quais o Meio Ambiente. Dois anos
depois, instituiu-se a Política Nacional de Educação Ambiental, por intermédio da Lei n. 9.795/1999 (BRASIL, 1999), que atribuiu esse conteúdo e sua prática em todos os níveis do ensino.
Na perspectiva dos PCN os temas transversais devem-se articular
ao conjunto das disciplinas curriculares, visto que nenhuma área isoladamente é suficiente para trabalhar qualquer que seja o tema abordado, face à complexidade que os envolve. Além do mais, por transitarem entre diferentes áreas do conhecimento, devem ser trabalhados de
forma contínua, integrada e sistemática, privilegiando a pluralidade de
saberes e sua interação com a sociedade. Esta é uma perspectiva que
implica na formação de professores, no que diz respeito, tanto à formação intelectual quanto à pedagógica. Implica em reforçar a necessidade
de reformulação curricular e das práticas pedagógicas.
Especificamente no que se tange à Educação Ambiental, os estudiosos têm defendido a importância de que a educação formal esteja
vinculada às questões relativas ao meio ambiente. Assim é que, para
Reigota (2004), as práticas pedagógicas escolares estão vinculadas à
concepção que se tem de meio ambiente.2 A concepção que prevalece é a
do meio ambiente natural, resultando em uma concepção de Educação
Ambiental naturalista.
Tozzoni-Reis (2001) advoga que a Educação Ambiental pressupõe
dupla dimensão para análise, a dimensão epistemológica e a dimensão
pedagógica, posto que, exige reflexões tanto da problemática ambiental,
quanto na sua relação com a educação. Mas no que diz respeito à dimensão pedagógica, é comum observar que na Universidade existem vários dilemas com relação aos conteúdos que se referem ao meio ambiente e a forma de abordá-los, dentre os quais emerge a questão se a Educação Ambiental deve ser explorada como disciplina, e qual a metodologia de abordagem – se com atividades práticas ou com teóricas.
Nesse caso, compete ao professor o importante papel de formar o
aluno para práticas ecologicamente corretas. Por isso, Bittar et al.
(2007, p. 12) entendem que cabe ao docente mostrar-se:
[...] consciente e crítico frente à degradação socioambiental, à perda da qualidade de vida, ao aumento da miséria,
da fome, da pobreza, da desigualdade no mundo. E, sendo capaz de entender essa multidimensionalidade da qual
é parte fundamental, torna-se um educador capaz de
2Existem distintas concepções, porém este autor defende como “o lugar determinado
ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em
interação.” (REIGOTA, 2004, p. 14).
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educar para transformação e emancipação da sociedade.

Com essa forma de ser e ver o mundo espera-se formar o educador ambiental. Isto porque para Tozzoni-Reis (2001, p. 42), aos educadores eu discutem as questões socioambientais cabe “mediar a interação dos sujeitos com seu meio natural e social, e para exercer esse papel, conhecimentos vivos e concretos tornam- se instrumentos educativos.” Nas próprias palavras da autora, é preciso conduzir a educação
congregando sistematicamente:
[...] conhecimentos, valores e atitudes com conteúdos culturais, ambientais, sociais e políticos que contribuam
para a construção não só de uma relação mais equilibrada entre o homem e a natureza, mas também de uma relação equilibrada entre os homens.

Em conformidade com Reigota (2004) essa inter-relação
homem/Natureza corresponde a desenvolver uma Educação Ambiental
que contemple os interesses coletivos e individuais, como também os
conhecimentos científicos e os tradicionais. Tais princípios só têm sentido como conteúdos educativos se não estiverem dissociados dos significados humanos e sociais presentes nas questões ambientais.
O crescente processo de degradação ambiental conduz ao entendimento de que o modelo hegemônico atual de desenvolvimento econômico contribui, em grande parte, ao agravamento desse quadro, que se
propaga em nível mundial, carregando novas preocupações ao meio científico e à humanidade de modo geral. A crise ambiental faz refletir sobre o conhecimento que se tem do Mundo. Em análise a essa questão,
Leff (2003, p. 16) entende que “[...] é, sobretudo, um problema de conhecimento, o que leva a repensar o mundo complexo, a entender suas
vias de complexização, para então abrir novas vias do saber, no sentido
da reconstrução e da reapropriação do mundo.
Neste sentido, a construção de uma mentalidade ambiental transformadora decorre de ações que permeiam a Educação Ambiental. Tal
ação inclui o desenvolvimento de práticas e metodologias comprometidas em gerenciar e cuidar do Planeta, sem segregar o ambiente natural
do ambiente construído.
Um entrave de relevante significância é o equívoco na compreensão do que vem a ser meio ambiente e Educação Ambiental. Dessa forma, Tristão (2002, p. 8) advoga que “a Educação Ambiental encontra
dificuldades que, por sua vez, relacionam-se com programas e currículos, com a abordagem inter, multi e transdisciplinar, com a falta de conhecimento e formação.” A autora ressalta que professores formadores,
de áreas que não são afins com a temática ambiental, ainda não estão
preparados para trabalhá-la no âmbito da Universidade.
Outra questão é a incipiência das discussões sobre a problemática ambiental urbana, frente ao que se relaciona às áreas ainda não antropizadas, ou legalmente protegidas, o que se revela uma questão ainda pendente em pleno século XXI. Para Jacobi (2003, p. 192),“isso implica a necessidade de se multiplicarem práticas sociais baseadas no
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fortalecimento do direito ao acesso à informação [...], em uma perspectiva integradora.”
Segundo Paiva (2010), o desafio revela-se em propor a formação
como um caminho de “fazer com,” convergindo para a mediação entre o
saber técnico, práticas pedagógicas, vivências histórico-culturais e a integração às demais redes nas quais os sujeitos estão envolvidos. Cumpre reconhecer avanços na Educação Ambiental enquanto prática na
educação formal, não formal e informal.3 Inicialmente, no caso da educação formal refere-se à introdução do assunto nos currículos escolares, com caráter de tema transversal. Em seguida, o âmbito da educação não formal corresponde a simples práticas pedagógicas, tal como as
aplicadas por Organizações Não-Governamentais. Por fim, na educação
informal registram-se os movimentos de Educação Popular com a mesma finalidade, associando a participação popular como um princípio
educativo da Educação Ambiental. Os resultados emanados ainda são
irrisórios, porém, no caso da Educação Popular, a discussão acerca da
Educação Ambiental vem trilhando caminhos mais próximos da realidade.
Ao discutir a Educação Ambiental escolar, Reigota (1999, p. 7980) acredita que a tendência desta temática é a de “tornar-se não apenas uma prática educativa, ou uma disciplina a mais no currículo, mas
sim consolidar-se como uma filosofia de educação, presente em todas
as disciplinas [...].” Tristão (2011, p. 6) contraria semelhante entendimento, argumentando que “pensar dessa maneira exige um esforço teórico para além das amarras e fronteiras estabelecidas entre as disciplinas.”
Estabelecer a Educação Ambiental como uma política educacional
é uma proposta relevante, mas ainda frágil, com resultados concretos
pontuais e sem continuidade. A Escola, por si só, não dá conta de equacionar os problemas ambientais, tendo em vista a forma hierarquizada
de seus currículos e, por vezes, o seu distanciamento do contexto de vivência de seus alunos. Um programa de Educação Ambiental pode iniciar na educação formal, mas o nosso entendimento é o de que se deve
buscar subsídios para as práticas pedagógicas e de conscientização no
seio das comunidades do entorno da escola, as quais deverão, segundo
Wanderley (2010), estar conectadas ao fazer e ao saber de tais comunidades. É nessa linha que nós pensamos que a Educação Ambiental
deve ser formulada e efetivada, ou seja, numa perspectiva integradora e
transformadora que a Educação Popular é capaz de inspirar.
2. Questões socioambientais de Laranjal do Jari: subsídios para
Educação Ambiental
As questões socioambientais em Laranjal do Jari emergiram a
partir de um processo de ocupação territorial desordenado, às margens
do rio Jari, onde ainda habita grande parte dos moradores, em casas
3Para Tozoni-Reis (2008, p. 5), “a educação formal refere-se à educação escolar; a não
formal, à educação fora da escola, mas com sistematização metodológica (nas ONG,
por exemplo); e a informal refere-se à educação sem sistematização e metodologia (nas
relações cotidianas, por exemplo).”
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construídas em forma de palafita, modelando uma enorme favela fluvial.
Na cidade, área de intensa antropização, o esgoto está a céu aberto,
apresentando denso volume de resíduos sólidos e de dejetos humanos,
que são despejados sob as casas e no entorno. Tal situação suscita a
proliferação de doenças, ocorrência de incêndios, enchentes, multiplicação de roedores, insetos, dentre outros vetores de doenças das mais variadas espécies.
O status de favela fluvial sustenta-se, acima de tudo, pelas precárias condições de moradias e ausência de saneamento, produzindo as
vulnerabilidades socioambientais que se somam a um processo perverso de fabricação de pobreza, nutrido por relações de poder que naturalizam as condições mínimas de sobrevivência como suficientes para a
qualidade de vida. Dessa forma, testemunha-se a crise da cidade e, em
conformidade com Lefebvre (2006, p. 13), “o núcleo urbano está rechaçando e, no entanto, consegue se manter transbordando, frequentemente deteriorado, às vezes apodrecendo.”
A favela em análise assemelha-se a outras existentes, contudo o
fato de ali as mazelas socioambientais se avolumarem e se espraiarem
para toda a cidade, perpetuando-se, é algo que se destaca naquela realidade. A precária tessitura urbana e suas implicações no cotidiano da
população de Laranjal do Jari são inquietantes, quando se coteja: a produção de lucros pela exploração de riquezas naturais versus a pobreza
da população aliada ao incipiente acesso aos equipamentos e serviços
públicos; a proteção de áreas municipais em contraste ao caos da cidade; o avanço capitalista contrariamente à luta pela sobrevivência.
O mapa de pobreza e desigualdade (BRASIL/IBGE, 2003), bem
como a Pesquisa de Orçamentos Familiares revelaram que a incidência
de pobreza é na ordem de 46,20% (BRASIL/IBGE, 2002/2003). Esse
índice é ratificado pelo IBGE (BRASIL, 2010), o qual identificou a renda
per capita para a área urbana, no valor de R$ 282,864 ou US$ 164,45
dólares, e para a área rural, R$ 183,33 ou US$ 106,59 dólares; além
disso, apontou que 40% dos entrevistados afirmaram não possuir rendimentos, o que instiga a reflexão sobre as circunstâncias de sobrevivência dessas pessoas, em que o sustento da família é uma incerteza, sem
uma remuneração formalizada. Da mesma forma, dentre os que têm
renda, 51,28% recebem até um salário-mínimo, os que ganham de um a
três, representam 37,87%, e os que recebem acima de três, somam 10,
88%. Com base nesses percentuais negativos, é possível entender que a
erradicação da pobreza está distante de ser plenamente efetivada.
Em 2008, o IBGE, ao realizar a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico (PNSB), apurou dados a respeito de Laranjal do Jari que merecem ser destacados, com alguns sendo passíveis de corroboração, outros não. Assim, no decurso dos procedimentos metodológicos da pesquisa empírica, realizada em 2012, foi possível confirmar pelas imagens
4Para o cálculo do rendimento per capita, adotou-se o valor nominal mediano mensal,
e não o médio mensal, à medida que o rendimento mediano reflete maior precisão por
evidenciar o valor central da distribuição analisada. O valor de referência do saláriomínimo utilizado como base de cálculo pelo IBGE, em 2010, foi de R$ 510,00. A
cotação do dólar adotada foi de US$ 1,720, que corresponde à média do período de
ago./out. 2010, quando o IBGE realizou o Censo 2010.
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projetadas nas Rodas de Conversa, a informação da PNSB de que o
Município em referência é desprovido de esgoto sanitário e de sistema
de drenagem urbana. Quanto ao abastecimento de água, o município é
atendido por rede de distribuição, cuja qualidade está comprometida,
visto que o tratamento para desinfecção é parcial – 11.750 m³ recebem
tratamento, enquanto 2.474 m³ não recebem.
Com relação à coleta de lixo, contrariamente aos dados do IBGE,
que apontara a existência de manejo de resíduos sólidos, a pesquisa
empírica não conseguiu comprová-los, mas sim observou a existência
de um lixão a céu aberto, distante 6 km do perímetro urbano, onde a
própria Prefeitura inadequadamente deposita o lixo que coleta na cidade, consistindo numa prática que oferece risco iminente à população do
entorno. Destaca-se que, a situação vivenciada por Laranjal do Jari nesse aspecto não se distingue dos demais municípios amapaenses, nos
quais o recolhimento de lixo domiciliar não atende ao protocolo de coleta seletiva, bem como não se verifica a destinação de recursos para tal.
Uma consequência preocupante sobre essa questão, conforme
descreve Oliveira (2011, p. 81), remete ao assoreamento do rio Jari, à
medida que o despejo de lixo contribui sobremaneira para o acúmulo indevido de partículas sólidas, o que suscita “[...] o aumento da turbidez, a redução da penetração de luz, diminuição da fotossíntese com
consequente morte de peixes pela falta de oxigênio.” Os lixões, além de
serem poluidores ambientais, são criadouros para vetores de doenças
das mais variadas espécies. A referida autora reforça que a ausência de
esgotamento sanitário, o volume de resíduos, bem como a contaminação da água, em Laranjal do Jari, são indicadores de que a população e
o meio ambiente estão expostos a elevado risco, caracterizando um problema de saúde pública.
Tais circunstâncias aliadas à realidade trazem a reflexão sobre resultados obtidos por entidades que aferem os níveis de desenvolvimento
humano nos municípios do Brasil. No caso de Laranjal do Jari, o Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), no âmbito do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 5 (PNUD, 2010), atingiu o nível de 0,665, superando o do ano de 2000 em 38,25% - transpôs a condição de baixo desenvolvimento para médio, significando que está
8,53% inferior em relação ao Brasil e 6,07% menor comparado ao IDHM
do estado do Amapá. A longevidade foi o parâmetro que mais influenciou na elevação desse índice (0,801), considerado muito alto, de acordo
com a escala adotada pelo PNUD, assim como o Amapá e o Brasil. No
entanto, a educação foi o parâmetro que causou impacto negativo, pois
permanece com o status de baixo desenvolvimento (0,573), enquanto o
Amapá e o Brasil estão no patamar de médio desenvolvimento, com
0,637 e 0,629 respectivamente. A renda, por sua vez, foi classificada
com níveis que indicam médio IDHM (0,641), mas aquém do IDHM para
o estado do Amapá que é de 0,694 nessa variável.
5Na base de cálculo o PNUD considera três aspectos: longevidade, educação e renda.
Numa escala cujo valor máximo é 1 (um), as faixas de classificação são as seguintes:
Muito Baixo (0,000 até 0,499); Baixo (0,500 até 0,599); Médio (0,600 até 0,699); Alto
(0,700 até 0,799); Muito Alto (acima de 0,800).
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Ao fazer um cotejamento com o índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro6 (Sistema FIRJAN, 2010), observam-se
similaridades e contradições. Na base de cálculo desse índice, além da
educação, utilizam-se as variáveis emprego e saúde, que não constam
na metodologia adotada no cálculo do IDHM. Os dados do FIRJAM também indicam que Laranjal do Jari apresenta médio desenvolvimento
(índice de 0,5478), assim como o estado do Amapá (0,6206). Em contraponto ao IDHM 2010, o FIRJAN aponta que o índice atribuído a emprego e renda foi considerado mínimo (0,4189). A educação está no patamar mediano de desenvolvimento (0,5742), enquanto o IDHM 2010
aponta baixo desenvolvimento. Na área da Saúde o desenvolvimento foi
considerado mediano (0,6501). No quesito educação e renda, os resultados aferidos por tais entidades divergem, porque o FIRJAN considera
geração de emprego no cálculo da renda, o que poderá ter rebaixado o
indicador. Entretanto, consideramos que o cálculo do FIRJAM para aferir a variável renda está mais sintonizado com a realidade local.
Os dados apresentados, embora resultem de parâmetros ainda insuficientes para aferir de fato o desenvolvimento humano, sobretudo
para o estado do Amapá, no nosso entendimento servem de indicadores
para reflexões acerca das questões postas em Laranjal do Jari. Porém, é
importante considerar outros quesitos, como as condições de moradia e
sanitárias, que por si só contradizem índices que colocam o município
em tela no patamar de médio desenvolvimento. Esse contrassenso leva
à compreensão de que é primordial a discussão relativa a tais questões,
e deve envolver instituições oficiais e, fundamentalmente, a população
local, marcada pela experiência de ser submetida, cotidianamente, a essas condições de vida.
As questões socioambientais são visíveis e se tornaram parte da
vida cotidiana dos moradores de Laranjal do Jari, sem que esses tenham o entendimento do seu direito em intervir para equacioná-las,
mitigá-las ou evitá-las. O impulso nesse sentido deve partir de cada
um dos moradores e deles em conjunto, pois o espaço urbano é constituído pela dinâmica das relações sociais que lá se estabelecem. É evidente que essas relações são conflituosas, mas no contexto arrolado há
também um processo de aprendizagem acerca do ambiente de vivência,
que se revelou na pesquisa em tela, na qual os moradores expuseram o
que pensam acerca de soluções por meio da Educação Ambiental.
As questões postas são inquietantes, mas concordamos com Esteban (2007) quando advoga que é possível captar possibilidades pedagógicas no seio das comunidades, para (re)formulação de um currículo
sintonizado com o contexto real. Nesse prisma, o diálogo com os sujeitos é fundamental, pois são eles que conhecem a realidade em que vivem.
6O Sistema FIRJAN é composto pelas seguintes entidades: FIRJAN, CIRJ, SESI,
SENAI e IEL. Desenvolve e coordena estudos, pesquisas que avalia o desenvolvimento
nos municípios e no cômputo do índice FIRJAN de desenvolvimento municipal há três
variáveis: emprego e renda, saúde e educação. Numa escala cujo valor máximo é 1
(um), os níveis de classificação são: Máximo (0,7194), Mediano (0,5397), Mínimo
(0,4326).
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A Educação Popular emerge como opção de envolver a população
nas discussões sobre o contexto vivido, em face do seu caráter social,
transformador, libertador, democrático e político (WANDERLEY, 2010),
pelo fato de priorizar as populações menos favorecidas, que vivem em
situação de risco e de vulnerabilidade social. As possibilidades curriculares de Educação Ambiental expressadas na pesquisa enquadram-se
na perspectiva da Educação Popular. A Educação Ambiental da qual se
fala está associada à tradição da Educação Popular que compreende o
processo educativo como um ato político no sentido amplo, o que não
descarta a participação da Escola, considerando-a como parte integrante da Educação Popular. Nessa perspectiva, a proposta de Educação
Ambiental popular deve coincidir com a vocação da educação para formação de sujeitos, que inseridos numa conjuntura sociopolítica, tornem-se capazes de agir criticamente na sociedade. (FREIRE, 1967).
3. Possibilidades curriculares de Educação Ambiental pelo olhar dos
moradores locais, por meio de imagens
Para Jacobi (2003, p. 198) é desafiador elaborar uma Educação
Ambiental crítica e inovadora, que é fundamental tanto na educação
formal quanto não formal, a fim de modificar um quadro progressivo de
degradação socioambiental. Nas próprias palavras do autor:
A Educação Ambiental deve ser vista como um processo
de permanente aprendizagem que valoriza as diversas
formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária. E o que tem sido feito em termos de
Educação Ambiental? A grande maioria das atividades é
feita dentro de uma modalidade formal [...] A Educação
Ambiental que tem sido desenvolvida no país é muito diversa, e a presença dos órgãos governamentais como articuladores, coordenadores e promotores ainda é muito
restrita.

O debate em grupo, reforçado com a projeção de imagens da realidade dos moradores, ratificou a compreensão de que o saber e o fazer
em Educação Ambiental exige o envolvimento de todos os segmentos sociais. Isso ficou evidente nos significados contidos no imaginário individual e coletivo, manifestados por eles, quando problematizaram as
questões socioambientais locais. O imaginário coletivo é carregado de
sensações e emoções que estão referenciadas nas vivências concretas.
(LAPLANTINE; TRINDADE, 2003). Essas sensações coletivas, por vezes
ofuscadas pelo fluxo da vida cotidiana, podem sugerir relevantes temas
para uma proposta curricular de formação em Educação Ambiental, em
consonância à realidade analisada, na qual se busca superar a maneira
como são assimilados os processos individuais e coletivos de aprendizagem.
Doravante, o texto retrata alguns resultados da pesquisa que segue ilustrado com trechos da verbalização dos sujeitos, acerca da importância da introdução da Educação Ambiental no currículo escolar,
em Laranjal do Jari. VAS, ao se manifestar, disse que “não se deve
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tratá-la de forma setorizada na Escola, no conforto da sala de aula climatizada, e sim de forma ampliada, integrando ao currículo e com envolvimento de toda a escola.” Da mesma forma, JES também entende que a
Educação Ambiental deveria integrar o currículo desde a Educação Infantil, justificando que as crianças são capazes de influenciar seus pais
e assim se expressou: “a Educação Ambiental deveria ser feita desde o
pré- escolar. Deveria existir essa disciplina de Educação Ambiental nas
escolas, porque só dão Educação Ambiental de 5ª a 8ª série. Nem todas
as escolas têm, ‘né?” ROS, em concordância com JES, também assinalou que a Educação Ambiental deve ser trabalhada nas escolas desde o
Pré-Escolar, e sugeriu que: “seja uma matéria obrigatória nas escolas,
ensinar desde o jardim, o maternal, a criança cresce com aquilo na mente.”
Outros participantes seguiram na mesma linha de raciocínio.
Posicionamentos como esses contrastam com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999,
os quais prescrevem que a Educação Ambiental deve ser incorporada ao
currículo como tema transversal, perpassando por todas as disciplinas
dos currículos relativos à Educação Básica, sem indicativo de criação de
uma disciplina específica sobre tal temática.
Entretanto, a propósito dos temas transversais, Veiga-Neto (2002,
p. 156) argumenta que funcionam à maneira de “um caminho epistemológico que corta variadas regiões dos saberes, podem estar instituindo o
entendimento de que tudo é (naturalmente) possível e percorrível a
qualquer momento.” Acrescenta, também, que esses temas podem estar
atrelados a práticas de dominação e importação de traços culturais que,
estranhamente, incorporam-se à mobilidade entre diversos campos do
saber, sem associação com a realidade na qual se desenvolvem. Distorções como essas não contribuem para minoração dos perversos efeitos
causados ao meio ambiente, como os que existem em Laranjal do Jari.
SAB assinalou que realizou “um trabalho de análise da água, que
apresentou o Ph ácido, comprometendo a qualidade.” Essa é uma situação delicada, pois o fornecimento é precário – há instalações clandestinas e expostas, sendo comum a utilização de tambores em plástico, sem
tampa, para armazená-la, ou ainda tambores em ferro, que originalmente armazenavam combustível. Sobre resíduos sólidos, segundo
MAR, “descarta-se cuba de ovo, saco plástico, que levam anos para decomposição.” MOR afirma que “o mesmo ocorre com os resíduos de madeira, os quais são descartados pelas serrarias e estragam por não terem uma destinação útil, quando poderiam ser aproveitados.”
Essas manifestações sugerem que no currículo sejam previstas
práticas de testes relativos às condições da água que serve para usufruto da população, os quais devem apontar as consequências da utilização
inadequada de recipientes para armazenagem da água para uso doméstico. Ademais, indicaram a urgência de previsão de atividades dirigidas à reciclagem ou reutilização de resíduos, sendo uma delas a constituição de cooperativas, que também podem gerar recursos para aplicação na própria comunidade. Alguns participantes propuseram a confecção de biodigestores (equipamento que transforma dejetos humanos em
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gás metano para uso doméstico), além de um carro coletor apropriado
para circular em passarelas de madeiras. Houve menções também,
acerca do termo “conscientização,” como um elo forte na EA, porém com
o sentido de sensibilizar, de que a pessoa sabe o que é correto, mas pratica o incorreto, e não com “o olhar mais crítico possível da realidade.”
(FREIRE, 1979, p. 17).
A discussão acerca de uma Educação Ambiental que, de fato, seja
funcional e, portanto, praticável, deve ser aprofundada. Esteban (2007),
por exemplo, entende que um programa de Educação Ambiental pode
iniciar na educação formal, posto que é possível captar possibilidades
pedagógicas no seio das comunidades que constituem determinada realidade. Todavia, na educação formal existe o óbice na materialização da
transversalidade num modelo curricular como o brasileiro, que é compartimentalizado em disciplinas, transferindo a todos e a ninguém a decisão e o compromisso de implementar tal princípio, que no nosso entendimento pode ser utilizado em favor da Educação Ambiental, desde
que o corpo técnico-pedagógico e docente se organize para tanto.
Carvalho (2001, p. 49), ao abordar o processo educativo, o considera não apenas como decorrente da “[...] aquisição de informações,
mas, sobretudo pela aprendizagem ativa, entendida como construção de
novos sentidos [...].” Esse processo pressupõe transformações na aprendizagem do sujeito, influenciando na sua identidade, posturas e visão
diante do mundo. No que diz respeito ao debate sobre as questões ambientais, mister se faz desenvolver “projetos educativos na e com a população para impedir que, mais uma vez, a maior parte da população fique alheia à tomada de decisões que lhe concernem direta e cotidianamente.” (REIGOTA, 1991, p. 37). Nessa linha, pensamos que a Educação Ambiental deve ser formulada e efetivada, numa perspectiva integradora e transformadora que a Educação Popular é capaz de inspirar.
Os moradores envolvidos na pesquisa também apresentaram propostas de Educação Ambiental para adoção fora da Escola, o que já é
um indício de que eles pensam uma educação que envolva a comunidade, como salientou BAS: “fazer um trabalho de educação corpo a corpo,
no contato direto com cada morador.” A Educação Ambiental referida por
BAS está associada à tradição da Educação Popular, que compreende o
processo educativo como um ato político no sentido amplo, isto é, como
prática social que conduz o sujeito ao exercício da cidadania, o que não
descarta a participação da escola. Nessa perspectiva, a proposta de
Educação Ambiental popular deve coincidir com a vocação da educação
para formação de sujeitos que, inseridos numa conjuntura sociopolítica,
se tornem capazes de agir criticamente na sociedade. (FREIRE, 1967).
Para Carvalho (2008, p. 26), as práticas de Educação Ambiental
na área urbana, como meio de inserção dessa temática no contexto coletivo de forma compartilhada e democraticamente negociada, devem
contemplar as seguintes modalidades de ações, desde que repensadas e
ajustadas à realidade local:
[...] organização de reuniões nas diferentes associações de
bairros mobilizadas para a temática socioambiental, onde
poderão ocorrer apresentações, mostras de vídeos, foto-
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grafias, cartazes e palestras para esclarecer o debate sobre um ou mais temas de interesse local; a promoção de
cursos, seminários, oficinas e, principalmente, debates
[...].

A pesquisa seguiu nessas trilhas, tendo em vista que, apoiadas
em Freire (1967), acreditamos que as discussões em grupo e o uso de
imagens sobre a realidade são inspiradores para problematização de
questões cotidianas, sobretudo as de natureza socioambientais. Nessa
perspectiva sobressai o entendimento de Carvalho (2001) acerca do ambiente como um sistema complexo de relações e interações da base natural com o social, tendo por arcabouço a forma de apropriação pelos
diversos grupos, populações e interesses sociais, políticos e culturais
que nesse contexto se fundam.
No sentido de melhor compreender o que pensam os sujeitos, o
diálogo é fundamental, pois são eles que vivem nas periferias sociais,
compondo um segmento que foi “[...] historicamente negado, marginalizado, abandonado, fracassado.” (ESTEBAN, 2007, p. 11). As falas dos
moradores sinalizaram, sobretudo, para o desejo de mudança, diante
das imagens projetadas e das circunstâncias socioambientais postas.
Para eles, significava a oportunidade de se depararem com um cenário
concreto, mais não visto cotidianamente com o mesmo olhar, inspirados
no sentimento de pertencimento. Ao mesmo tempo em que se posicionaram em relação à adoção de uma Educação Ambiental que seja capaz
de encetar ações de intervenções proativas e preventivas, dirigidas
àquela realidade.
Em outras falas ficou latente que as tentativas de inovação do
currículo esbarram no distanciamento entre escola e comunidade e se
refletem em práticas da aprendizagem sem efetividade. Esse é um indicativo de que o currículo não deve ser um modelo engessado, posto que
cada realidade congrega especificidades, que exigem ações particularizadas e consonantes com as demandas da população.
Imbérnon (2009, p. 14) auxilia nessa forma de compreensão ao
descrever que “é preciso romper com o currículo igual, gestão idêntica,
normas iguais, formação igual, com essa formação de pensar, de ver a
educação e interpretar a realidade.” Por seu turno, Sacristán (1998, p.
17) também nos alerta que “os currículos são a expressão do equilíbrio
de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado
momento.” O autor (1998, p. 71) acrescenta que a “a abertura para o
mundo exterior” ocorre muitas vezes mediante “brechas sem relação
com o ensino das áreas ou disciplinas distribuídas de forma mais tradicional, o que supõe uma recuperação do ‘novo’ dentro do velho molde.”
As concepções ora discutidas sinalizam que a incursão da Educação Ambiental na educação formal, como disciplina, e numa direção voltada para a transformação socioambiental ainda é remota, bem como as
práticas pedagógicas do modelo educacional vigente não promovem o
equacionamento das questões socioambientais em destaque. Contudo,
entendemos que a Educação Ambiental deve ter por arcabouço a forma
de apropriação pelos diversos grupos, populações e interesses sociais,
políticos e culturais para não se tornar, simplesmente, bandeira política
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ou configurada em “projeto de gaveta,” sem efetividade na minoração
dos problemas socioambientais postos em uma determinada realidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não pairam dúvidas de que as questões socioambientais são globais e, portanto, sua minoração cabe a toda a sociedade. Porém, a educação formal como um dos espaços coletivos para socialização e produção de conhecimentos, absorveu o desafio de inserir em práticas pedagógicas temáticas diversas, com eixos norteadores de ações para superação do atual quadro de degradação ambiental que atinge os espaços
vividos. O papel da Escola é o de inspirar a criatividade nos atores sociais para que se tornem sujeitos ativos e focados na diminuição dos problemas dessa natureza, de forma a reduzir o distanciamento produzido
pelo conhecimento fragmentado e dissociado da realidade na qual a instituição escolar está inserida.
O debate em grupo foi promissor, à medida que trouxe à tona a
ideia da urgência no envolvimento da sociedade em discussões que contornam as questões cotidianas. Propiciou revelações acerca do que se
passa no imaginário dos moradores locais e como formulam imagens
sobre o cotidiano. Para eles, tomados pelo sentimento de pertencimento,
significou a oportunidade de se depararem com um cenário concreto,
mas não visto cotidianamente com o mesmo olhar, o que os inspirou a
se posicionarem em relação à aplicação de uma Educação Ambiental
que gravitasse entre ações de intervenções proativas e preventivas, que
pudessem ser aplicadas àquela realidade.
É indubitável que a educação formal, por si só, não equaciona os
problemas socioambientais, uma vez que os impactos estão por toda
parte do Planeta. Nas cidades, tomou proporções por vezes difíceis de
serem minoradas, porém a educação formal pode ser um dos instrumentos relevantes em subsidiar estratégias de Educação Ambiental em
curto, médio e longo prazo, desde que ações nessa direção sejam pensadas e formuladas com aqueles que conhecem e vivenciam as questões
socioambientais existenciais no seu contexto de vivência.
Historicamente, o exercício da Educação Ambiental tem enfrentado várias dificuldades. Óbices que estão associados à incipiência de recursos para a educação, à restrita valorização do professor, ao baixo nível de envolvimento da comunidade nas decisões, aliado ao engessamento da estrutura de grande parte das escolas, cujos currículos são
construídos seguindo uma trilha conteudista, distorcendo a efetividade
das práticas pedagógicas dirigidas à Educação Ambiental. Como tema
transversal é uma proposta interessante, mas complexa de efetivá-la,
pois não se pode atribuir responsáveis diretos para sua implementação.
No Estado do Amapá, a prática de Educação Ambiental ainda caminha a passos lentos. Na capital, Macapá, os projetos realizados são
pontuais e sem continuidade. Nos demais municípios é praticamente
inexistente, mesmo naqueles que abrigam empreendimentos privados
de elevado porte, como mineradoras e hidrelétricas.
Ficou evidente nas falas dos moradores de Laranjal do Jari envolvidos na pesquisa, que há necessidade de inserção da Educação Ambi-
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ental no currículo escolar como disciplina, desde a Educação Infantil,
no sentido de incorporar nas pessoas, desde a infância, o comprometimento em cuidar do ambiente de vivência. O envolvimento da população
na prática da Educação Ambiental é fundamental para a formulação de
estratégias comunitárias que instiguem o desenvolvimento da conscientização ambiental e subsidiem discussões para definição de ações, a serem absorvidas pelo currículo escolar e implementadas nas comunidades em que se situam, como respostas às precárias condições de vida
no locus da pesquisa, no que tange às questões socioambientais.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO SEXUAL E A
FORMAÇÃO DOCENTE1
Florinaldo Carreteiro Pantoja*
Mara Rúbia Alves Marques**
INTRODUÇÃO
A discussão sobre Educação Sexual no Brasil teve início nas primeiras décadas do século passado (1900 a 1930), impulsionadas por fatores que transformaram a sociedade da época, tal como o aumento das
cidades e, principalmente, novos códigos de comportamentos. Os primeiros trabalhos tinham como objetivo moralizar a sociedade brasileira,
colaborando dessa forma com as discussões iniciais sobre a sexualidade
no contexto escolar, que começavam a surgir, principalmente na cidade
do Rio de Janeiro. Inicialmente esses trabalhos eram realizados por sacerdotes, educadores e médicos, que foram os primeiros a se interessar
em estudar a temática sexualidade e Educação Sexual no período, levando o Estado a ter interesse no controle das populações através da
sexualidade.
Alguns nomes de profissionais da saúde pública surgem nesse período defendendo trabalho voltado para a Educação Sexual, com destaque ao nome do médico José Albuquerque, um dos precursores dos estudos sobre a Educação Sexual no âmbito escolar, com vários trabalhos
publicados como: Introdução ao estudo da pathologia sexual (1928); Hygiene sexual (1929); Educação Sexual (1934); O perigo venéreo na paz,
na guerra e no pós guerra: utilidade da educação e profilaxia antivenéreas nas classes armadas e suas vantagens para as populações civis
(1941) e Catecismo da Educação Sexual: para uso de educandos e educadores (1940). Naquela época, Albuquerque já via a Escola como um
espaço fértil e especial para inserir a Educação Sexual e, com seus trabalhos, aos poucos foi disseminando a temática dentro da educação.
(RIBEIRO, 2013).
Ribeiro (2013) prossegue, indicando que já no início dos anos
1960, a Educação Sexual ganhou força, influenciada pelas transformações surgidas no seio da sociedade, como o movimento feminista, o movimento de “sexo, drogas e rockn’roll” e o início da comercialização da
pílula anticoncepcional. Não obstante, a chegada da ditadura militar foi
um duro golpe a esse período promissor para a Educação Sexual e aos
1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação “A Educação Sexual no Amapá:
experiências e desafios docentes”. Programa de Pós-Graduação em Educação/FACED/UFU, com orientação da Profa. Dra. Mara Rúbia A. Marques.
* Doutor em Educação pelo Programa de Doutorado Interinstitucional – (DINTER)
UFU/UNIFAP. Mestre em Psicologia – UNIFOR. Graduado em Enfermagem – UEPA.
Professor Adjunto/ Curso de Enfermagem – matéria Saúde Materno Infantil – UNIFAP.
Líder do Grupo de Pesquisa GESMUCA. e-mail: florinaldo@uol.com.br
** Doutora em Educação – UNIMEP. Pós-Doutora – UFMG. Professora pesquisadora
do Núcleo de Políticas e Gestão em Educação da Faculdade de Educação/ Linha
homônima dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Faculdade de Educação – UFU e-mail: mara@ufu.br
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movimentos sexuais, os quais perderam força.
Nos anos 1960 e 1970 algumas escolas conseguiram introduzir
nos seus currículos a Educação Sexual, mas foi a partir dos anos 1980
que esse movimentou ganhou força, impulsionado principalmente pela
abertura política que o País vivenciou.
Nos anos entre 1980 e 1990 uma série de fatores influenciou o interesse pelo tema, dentre os quais mudança na política; amadurecimento da geração que viveu intensamente a década de 70; crescente número de gravidez na adolescência; surgimento da AIDS e de sua rápida expansão pelo Mundo; e na década de 90 a pressão externa no Fundo Monetário Internacional (FMI), para a mudança na política interna educacional. Todos esses fatores influenciaram para essa retomada das discussões de Educação Sexual no contexto escolar (ALTMANN, 2001).
Depois de anos de amadurecimento da temática e com várias
tentativas de se implantar definitivamente a Educação Sexual nas escolas, em 1998 o então Ministério da Educação e do Desporto incluiu a
Orientação Sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que
não era obrigatória, mas apenas recomendada para as escolas.
Os objetivos do estudo foram: conhecer, registrar e compreender
as concepções acerca da Educação Sexual vigente entre os educadores
de escolas públicas de Ensino Fundamental, na cidade de Macapá/AP;
destacar a formação dos professores investigados, desde a fase escolar
até a profissional, relacionando com a Educação Sexual; investigar
como se dá a atuação profissional dos professores e quais são as possíveis dificuldades com a temática.
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa descritiva,
com a utilização da entrevista como técnica de coleta de dados. Investigaram-se 20 sujeitos - 18 docentes e 2 gestores dos programas de saúde. O local da pesquisa foi Macapá, no Estado do Amapá, em uma escola pública estadual considerada referência nos trabalhos de sexualidade. Como técnica de análise de dados utilizamos a análise de conteúdo
pautada em Bardin (2004).
1. Políticas públicas dos anos 1980 e 1990
Os anos de 1980 e 1990 se configuraram para a educação do País
como períodos de intensas mudanças políticas, influenciadas pelo fim
do regime militar, início do governo democrático e promulgação da
Constituição Federal de 1988. Na segunda metade dos anos 1980, para
Souza e Faria (2004, p. 928), “as políticas governamentais se organizam
em torno da regulação de uma ‘racionalidade democrática’, (tendo provocado dispersão de recursos e facilitado a prática clientelista).” Já nos
anos 1990 o caminho adotado passou a ser o da racionalidade financeira, implicando em redução dos gastos públicos com as demandas do
Estado, assim como a abertura do País ao capital internacional, cedendo à globalização imposta pelos organismos internacionais.
A educação no período do regime militar apresentou índices educacionais bastante negativos, principalmente nas séries iniciais, como
altos índices de analfabetismo e abandono escolar. Esses dados foram
amplamente divulgados com a abertura política e com a influência do
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capital estrangeiro, principalmente do Banco Mundial (BM), surgindo
uma grande pressão para que houvesse ações que pudessem mudar esses dados negativos.
O BM, composto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), foi um dos grandes protagonistas mundial no final do século XX
e início do século Um organismo com a maior visibilidade no panorama
educativo global ocupando, em grande parte, o espaço tradicionalmente
conferido à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO), a agência das Nações Unidas especializada em
educação. O financiamento não é o único e o mais importante papel do
BM em educação (representando apenas 0,5% da despesa total pelos
países em desenvolvimento neste setor); o BM transformou-se na principal agência de assistência técnica em matéria de educação para os países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, em fonte e referencial importante de pesquisa educativa no âmbito mundial. (TORRES, 1998).
Os anos de 1990 constituíram um período importante para a política brasileira e para as políticas voltadas para a educação, um período
que já acumulava uma grande crise não só da educação, mas em todos
os setores da Economia. Essa aproximação com o BM consolidou-se
com o modelo neoliberal que já dominavam as grandes potências ocidentais, com o impeachment do governo Collor e posse de Itamar Franco. A preocupação central e fundamental nesse momento era o controle
da Economia, mas Fernando Henrique Cardoso (FHC) aparece no cenário nacional como Ministro da Fazenda, e com o pacote do Plano Real
consegue controlar a Economia e a inflação que assombravam o País,
sendo o carro-chefe para a sua eleição no ano de 1994. No entendimento de Lucena (2011, p. 24), o governo FHC manteve a política iniciada
no governo anterior e aprofundou a gestão neoliberal.
O governo FHC manteve a tendência apresentada no governo Itamar Franco referente à construção de discursos
apocalípticos em torno das crises econômicas internacionais e o papel do governo frente à manutenção do Plano
Real e a estabilidade econômica. Não que as referidas crises não ocorressem, o contrário, pois fazem parte de um
movimento de crises cíclicas do capital tão bem apontado
por Marx em ‘O Capital’, porém seus desdobramentos foram explorados por parte da mídia com o intuito de garantir legitimidade de ações do governo federal.

Com a legitimação das ações governamentais por meio da mídia e
a entrada em cena de Fernando Henrique Cardoso, esse cenário aproximou o País da política neoliberal que se expandia pelo Mundo, sendo
que a aproximação com o FMI e BM proporcionou a inclusão de reformas políticas em vários setores governamentais, amparados principalmente pelo BM. As regras, a partir daí, passavam a ser ditadas pelas
instituições internacionais, que tinha esta instituição como representante. Na educação, essa política neoliberal trouxe profundas mudanças, como a prioridade para a Educação Básica e início do processo de
privatização do ensino superior, tal como exposto a seguir:
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Ao priorizar a Educação Básica escolar, restrita à aprendizagem das habilidades cognitivas básicas, as propostas
do Banco Mundial indicam que o discurso da centralidade do conhecimento, a despeito de enunciado, configurase como um artifício de retórica e adesão às premissas do
neoliberalismo, reduzindo o processo de formação a uma
visão de racionalidade instrumental, tutelada, restrita e
funcional ante o conhecimento universal historicamente
produzido. Em contrapartida, essas políticas acarretam a
secundarizarão de projetos de educação não-formal, o redirecionamento da educação profissional e o processo
crescente de privatização da educação, especialmente da
Educação Superior. (DOURADO, 2002, p. 240).

Esse “pacotão” do BM para a educação teve seu lado cruel, incluindo privatização dos serviços públicos principalmente do ensino superior, priorização do ensino básico, em atendimento às necessidades do
neoliberalismo. Ocorreu também a descentralização da educação via a
municipalização, mas mantendo a centralização do poder decisório na
Federação. Essa grande dificuldade vivenciada principalmente pelas
prefeituras em gerenciar a educação durante o processo de municipalização ainda tem suas consequências até os dias atuais.
As novas políticas públicas implantadas nos anos de 1990, como
a LDB os PCN trouxeram para o contexto educacional pontos tanto positivos quanto negativos, por serem complexos, com conteúdos que viriam a ser posteriormente fontes de formação para uma geração inteira.
Essa problemática será discutida nos tópicos posteriores.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Contexto do
Neoliberalismo
A primeira LDB Brasileira foi proposta, em 1961, pelo Ministro da
Educação Clemente Mariani. Naquela época já se pensava em uma educação igualitária e esta LDB passou por um longo processo, cujo propósito era o de:
[...] oferecer uma educação igualitária como direito de todos foi proposto pelo então Ministro da Educação Clemente Mariani o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que resultou, após longo processo de
tramitação, na primeira Lei de Diretrizes e Bases n.
4.024/61, sancionada em 20 de dezembro de 1961. Esta
foi modificada por emendas e artigos, sendo reformada
pelas leis 5.540/68, 5.692/71 e posteriormente, substituída pela LDB 9.394/96. (CERQUEIRA et al., 2013, p.
1).

Reformulada em 1971, em pleno regime militar, a LDB de 1961
defendia os interesses governamentais da época. Com o avançar dos
anos e a evolução da sociedade moderna surgiram novas necessidades e
demandas sociais para a educação brasileira, de maneira que a mencio-
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nada Reforma do ensino de 1971 ficou fora das novas demandas modernas e 25 anos depois de sua implantação, ficou ultrapassada, pois não
abordava os temas emergentes. Assim, os governos dos anos de 1980 e
início dos anos 1990 passaram a ser pressionados tanto internamente
pela sociedade, quanto externamente pelo BM, para uma reforma na
educação que contemplasse as necessidades da época.
No cenário do neoliberalismo, sob pressão interna e a externa, em
1996 o Ministério da Educação (MEC) lançou a nova proposta para o
currículo na educação do País. Para a elaboração da LDB e dos PCN, o
governo reuniu profissionais da educação, especialistas das diferentes
áreas e ciclos, com a responsabilidade de formular as bases curriculares para a educação brasileira. Porém, como a pressão e a pressa eram
grandes, a Lei não chegou a ser debatida nas bases da sociedade brasileira, gerando, com isso, muitas críticas e insatisfações. Diante de tantas controvérsias, em dezembro de 1996 foi aprovada a nova LDB - Lei
n. 9.394.
A Lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1996). Tal legislação traz alguns pontos importantes e alguns avanços como a garantia para o educando ao acesso e permanência na Escola, por meio de uma visão igualitária, gratuidade do ensino básico, valorização profissional, com o estabelecimento de um piso salarial para o
professor, assim como possibilidades de educação continuada via licenciamento e a equidade seria a palavra de ordem com a flexibilização do
currículo e respeito às aprendizagens individuais.
A nova política pública educacional brasileira surgiu como um
avanço para a educação nacional, porém veio acompanhada de vários
problemas, e várias foram as críticas. O primeiro problema foi a centralização da nova Lei na União, órgão máximo detentor dos conhecimentos, cabendo-lhe a responsabilidade de coordenar e articular nacionalmente a educação brasileira, além de definir as diretrizes curriculares
da Educação Básica. Assim, Estados e municípios ficaram totalmente
dependentes da coordenação nacional e as definições de currículo muito
centralizadas, apesar da imensidão de diferença que há nas diversas regiões brasileiras.
Logo, o sentido de cooperação trazido pela nova Lei acabou dissonando da prática. Isto porque entre governo federal, Estados e municípios não foi bem uma cooperação que ocorreu, e sim uma subordinação, pois na verdade, como tudo ficou centralizado no Governo Federal,
Estados e municípios deviam apenas cumprir as ações determinadas
pela União.
Outro ponto muito discutido e criticado na nova LDB foi a omissão da legislação quanto ao número de alunos por turma, visto que não
define de forma clara quantos alunos devem ter por turma, nos diversos
níveis de ensino. Essa omissão acabou gerando superlotação nas salas
de aula, impossibilitando um ensino de qualidade, em virtude de o professor não conseguir dar uma atenção adequada aos educandos.
A LDB n. 9.394/96 também discutiu alguns pontos sobre a valorização profissional, e então houve muitas controvérsias, pois apesar de
estabelecer um piso salarial para professores, não indicou de onde de-
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veriam vir os recursos para a educação. Logo, as prefeituras acabaram
não respeitando o piso salarial, pela falta de recursos para sua manutenção.
Um projeto que tratava sobre recursos para a educação vindo dos
royalties do petróleo foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff, em
setembro de 2013, prevendo aplicação de 75% dos recursos para a educação e 25 % para a saúde, conforme se constata a seguir:
A presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionou
sem vetos nesta segunda-feira (9/09/13), no Palácio do
Planalto, o texto do projeto que destina 75% dos royalties
do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para educação. O documento determina ainda que 25% dos royalties devem ser usados para a pasta de saúde. A saúde
pública deve receber R$ 83 bilhões em recursos ainda em
2013. O projeto foi aprovado na Câmara em 14 de agosto,
depois de ter sido votado no Senado. O texto assinado
pela presidenta é o mesmo aprovado nesta data pelo Congresso Nacional. Os recursos serão aplicados progressivamente - 75% dos valores para a educação e 25% para a
saúde. O primeiro repasse, de R$ 770 milhões, deverá ser
feito ainda em 2013; chegando a R$ 19,96 bilhões, em
2022; e ao total de R$ 112,25 bilhões, em dez anos.
(BRASIL, 2013).

Esperamos que esses recursos possam trazer grandes ganhos
para a educação e que possam realmente sejam investidos para a melhoria da educação em todo o território Nacional, sendo que entrarão a
curto, médio e longo prazo.

3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e seus Temas Transversais
Os PCN têm sido motivo de muita discussão entre os educadores
e estudiosos do meio acadêmico. É sempre difícil chegar a um consenso
em relação aos padrões propostos ao ensino, tendo em vista a diversidade cultural e, principalmente, a necessidade social, sendo que este consenso seria importante para definir novas possibilidades para educação
brasileira, que é tão carente destas políticas. Nesse documento pode-se
encontrar explicitamente o pensamento vigente acerca de como deveria
ser a educação no País, uma vez que:
Os PCN constituem um referencial de qualidade para a
educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua
função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de
técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato
com a produção pedagógica atual. (BRASIL, 1997b, p.
10).

Saviani (1996), opondo-se à concepção de Currículo Mínimo, pre-
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vê a definição de elementos básicos comuns, a partir de ampla discussão, com a participação, e elaboração conjunta, de todos os interessados no assunto, por intermédio de suas organizações. A partir disso, as
escolas passaram a contar com uma proposta teoricamente inovadora
em termos educativos, pelo fato de os PCN apresentarem grande utilidade, não só para implantação dos conteúdos de Sexualidade e Saúde Reprodutiva, mas também na discussão de princípios democráticos como
a dignidade da pessoa, a igualdade de direitos, a participação e a corresponsabilidade social.
Convém destacar que na época, não se chegou a fazer ampla discussão desses princípios. No âmbito das Universidades, devido às pressões externas, estabeleceu-se debate para a construção dessa base que
se pretendia instalar na educação nacional, ressaltando-se que o MEC
tinha pressa na elaboração e aprovação desses PCN. Segundo Cunha
(1995, p. 60-61):
A insuficiência dos prazos para que os docentes- pesquisadores, a quem foi solicitado parecer remunerado pelo
MEC, emitissem suas opiniões sobre os PCNs. A ‘pressa’
do MEC em elaborar os PCNs, teria feito com que fosse
atropelada a pesquisa encomendada pelo MEC à Fundação Carlos Chagas sobre as Propostas Curriculares Oficiais, produzidas por estados e municípios desde 1982.
Outra observação é quanto à marginalização das universidades na elaboração dos PCNs.

Mesmo com toda essa repercussão, o resultado desse trabalho se
materializou nos PCN, que é um documento que tem como meta oferecer a proposta ministerial para a construção de uma base comum nacional para o Ensino Fundamental brasileiro. Ademais, trata-se de uma
orientação para que as escolas formulem seus currículos, levando em
conta suas próprias realidades, tendo como objetivo do ensino de 1ª a
8ª série a formação para uma cidadania democrática, de forma que:
Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da
realidade educacional empreendidos pelas autoridades
governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não
configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e
impositivo, que se sobreporia à competência político- executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do País ou à autonomia de
professores e equipes pedagógicas. (BRASIL, 1997a, p.
14).

Os PCN de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries foram publicados em
1997 e 1998, respectivamente, sendo documentos que pretendiam oferecer a proposta ministerial para a construção de uma base comum nacional para o Ensino Fundamental brasileiro (BRASIL, 1997; 1998). Por
outro lado, consistiam em uma orientação para que as escolas formu-
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lassem seus currículos levando em conta suas próprias realidades e
com objetivo de formação para uma cidadania democrática.
A primeira parte dos PCN é voltada para 1ª a 4ª série e é subdividida em dez volumes, com o de número 1 introduzindo os PCN e os
nove volumes subsequentes exploram as seguintes áreas específicas:
Língua Portuguesa (v.2), Matemática (v. 3), Ciências Naturais (v.4), História e Geografia (v.5), Arte (v.6), Educação Física (v.7), Temas Transversais (v.8), Meio Ambiente e Saúde (v. 9) e Pluralidade Cultural e Orientação Sexual (v.10).
Já a segunda parte dos PCN contempla de 5ª a 8ª série e segue
estrutura semelhante à primeira parte: Introdução dos PCN (v.1), Língua Portuguesa (v.2), Matemática (v.3), Ciências Naturais (v.4), História
(v.5), Geografia (v.6), Arte (v.7), Educação Física (v.8), Língua Estrangeira (v.9) e Temas Transversais (v.10) subdivididos em 5 partes a seguir
- Temas Transversais (10.1); Pluralidade Cultural (10.2); Meio Ambiente
(10.3); Saúde (10.4) e Orientação Sexual (10.5) -, tópico que aprofundaremos a discussão durante o estudo.
Dentro dos Parâmetros Curriculares aparecem os Temas Transversais que, apesar de não serem temas novos, aparecem como elementos a serem incorporados e articulados às áreas já existentes. Daí a necessidade de uma articulação transversal, ou seja, não são disciplinas
específicas, e sim temáticas que deveriam perpassar nas diversas disciplinas, na medida em que a sua complexidade impede o tratamento
dentro de uma disciplina específica, ao mesmo tempo em que têm relações com todas elas. Esses conjuntos de Temas Transversais são: Ética,
Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual.
Os Temas Transversais eram uma preocupação das entidades do
ensino para inserir questões relacionadas à ética, à cidadania, à sexualidade e ao meio ambiente dentre outros temas que entrariam no contexto das diversas disciplinas do currículo. Nesse sentido, Nunes e Silva
(2006, p. 63) comentam que:
Os Temas Transversais são conteúdos de valor formativo
que perpassam as disciplinas curriculares de maneira a
articular entre si conteúdos e atitudes e ampliar os conhecimentos advindos dos conteúdos trabalhados a partir do currículo escolar. Nas melhores medidas a intenção
é que estes temas se transformem no eixo das áreas temáticas das disciplinas, fazendo com que os programas
de estudo tenham como princípios fundamentais a contemplação de macros objetivos sociais da cidadania.

De um modo geral, o objetivo dos Temas Transversais não é se
transformarem em disciplinas, e sim colaborarem com as disciplinas
existentes, para uma melhor formação integral de crianças e adolescentes.
Os Temas Transversais são urgentes para a sociedade brasileira
contemporânea e devem ter na Escola um espaço que garanta a sua
compreensão e a construção de ações que contribuam para promover a
cidadania e a superação da desigualdade social. Esses temas foram es-
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colhidos em função de sua urgência social, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental, favorecendo a compreensão da realidade e a participação social:
[...] por serem questões sociais, os Temas Transversais
têm natureza diferente das áreas convencionais. Tratam
de processos que estão sendo intensamente vividos pela
sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações microssociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. (BRASIL, 1998, p. 26).

Nesse sentido, a articulação com todas as disciplinas e com a vivência do aluno deve ter o objetivo de proporcionar um aprendizado
mais integrado e eficiente, obtendo como resultado maior autonomia
moral e intelectual desse aluno.
3.1. A Educação Sexual e a Escola
A Educação Sexual e a Orientação Sexual são terminologias muito conhecidas, usadas e, por vezes, confundidas, até mesmo por alguns
estudiosos da área. Ao investigarem a trajetória de abordagem da sexualidade na Escola, detectaram a falta de padronização de uma terminologia básica e de uma posição teórica clara e objetiva desses conceitos.
A Educação Sexual, tomada num sentido mais amplo,
compreende todas as ações, diretas ou indiretas, deliberadas ou não, conscientes ou não, exercitadas sobre um
indivíduo ao longo de seu desenvolvimento, que lhe permite situar-se em relação à sexualidade em geral e à sua
vida sexual (WEREB, 1977, p.11 apud SILVA, 2002, p.
28).

A Educação Sexual, para Vitiello (2000, p.100), “deve promover a
felicidade, preparando as pessoas para usarem de maneira responsável
sua liberdade, sendo agente de promoção da felicidade individual e coletiva, a serviço da sociedade.” Por outro lado, a Orientação Sexual que é
um processo de intervenção sistematizado, planejado e intencional, promove o espaço de acolhimento e reflexão das dúvidas, valores, atitudes,
informações, posturas, contribuindo para a vivência da sexualidade, de
forma responsável e prazerosa.
A Educação Sexual diz respeito ao conjunto de valores transmitidos pela família e ambiente social, percorrendo toda a vida, com influências da cultura, da mídia (rádio, TV, revistas), de amigos(as), da
Escola, e nos permite incorporar valores, símbolos, preconceitos e ideologias. Todos somos educadores sexuais, logo, todas as pessoas são
educadas sexualmente, de alguma forma.
A relação entre sexualidade e Escola é profunda, pelo fato de esta
instituição converter-se em ambiente adequado para ações educativas
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em Educação Sexual. Para Silva (2002, p. 33) tais ações deveriam ser
abordadas sistematicamente nas práticas pedagógicas, com professores
envolvidos não apenas em ações pontuais, mas dando sempre continuidade dentro da interdisciplinaridade e produzindo reflexões em crianças
e jovens, em todas as situações e momentos de suas vidas, considerando que:
A sexualidade traduzida no cotidiano da escola desperta
a motivação e o envolvimento, enquanto possibilidade de
reflexão e vivência, resgata o prazer de conhecer o corpo,
os caminhos do desejo, a identidade, a autoria, a cultura,
o gênero, a comunicação, os mecanismos da repressão,
os vínculos, os projeto de vida, a vida.

Em concordância à afirmativa anterior, a Escola é um ambiente
que deve promover a reflexão acerca da sexualidade. Para tanto, precisa
abordar questões de corpo e gênero, fazendo com que esses educandos
possam vivenciar a temática de forma reflexiva e crítica. Furlani (2008,
p. 74) sugere que se utilize “o termo ‘aparelho ou sistema sexual’ que
possibilita a professora ou o professor a explicar, discutir, relativizar,
ampliar o sentido (e as implicações) do sexual.” Isso faria com que as
discussões entrassem em outros méritos, como masturbação, prazer na
utilização do órgão sexual e também suas implicações como gravidez e
doenças sexualmente transmissíveis, quando usados de maneira irresponsável.
As crianças e os adolescentes, de um modo geral, são carentes de
conteúdos que enfatizam a prática sexual de forma clara, consciente e
responsável. Notamos que a Escola, sendo uma das responsáveis pelo
processo de preparação para o mundo adulto, não se tem preocupado
com essa questão.
Quanto ao professor, necessita saber avaliar a relação dos objetivos e conteúdos propostos pelo sistema escolar, observando até que
ponto atende aos anseios de democratização política e social. Este profissional necessita, também, saber compatibilizar os conteúdos com as
exigências, as aspirações e as expectativas da clientela escolar, assim
como torná-las executáveis em relação às condições socioculturais e de
aprendizagem dos alunos. Quando essa prática tem um reconhecimento
no ambiente escolar, muda condições de aprendizagem, como exposto
por Silva (2002, p. 33):
[...] quando a sexualidade passa a ser reconhecida e incorporada nos trabalhos da escola, começam a ser modificar as condições de aprendizagem, os novos conceitos
levam às mudanças de visão de mundo, de entender o ser
humano e a própria vida.

O professor será que está preparado para o aprofundamento de
uma temática tão complexa? O educador deve estar sempre refletindo
seu próprio comportamento, pois ele é o modelo para os alunos e, nessa
perspectiva, deve cuidar de si, viver bem consigo mesmo e refletir sobre
sua própria sexualidade. Desta forma, poderá repassar esses conheci-
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mentos para seus alunos e desenvolver um sentimento de responsabilidade consigo mesmo e com o outro, fazendo-o cuidar de seu próprio
corpo, espírito e mente, haja vista que o autoconhecimento torna o sujeito autônomo e liberto. Para Batista (2008, p. 108):
Quase sempre encontramos educadores com dificuldades
em lidar com a sexualidade de seus educandos, e essa dificuldade se dá muitas vezes, por falta de ‘argumentos’
(conteúdos) ou mesmo por serem educadores, frutos de
uma educação repressora que os impede de reconhecerem suas próprias sexualidades, ou seja, há uma dificuldade pessoal em compreender a complexidade da sexualidade humana [...] Precisamos, portanto, reeducar nossas
próprias convicções. Precisamos resolver nossas dúvidas
com relação a sexualidade para que ‘resolvidos’, possamos orientar nossos pequeninos em suas ‘históricas
questões’.

Professores são seres humanos e, portanto, frutos do meio em
que vivem. Apesar de vivenciar uma cultura repressora e machista, esse
professor precisa se despir de tabus e preconceitos acerca do tema. Antes de tudo, necessita cuidar de sua sexualidade conforme a abordagem
a seguir.
3.2. A Educação Sexual e a formação docente
As mudanças que ocorreram com a reforma da educação nos
anos 1990 nos Ensinos Fundamental e Médio tiveram impactos em sala
de aula na transição do século XX para o XXI. Muitos desses professores investigados vivenciaram parcialmente esse novo currículo escolar
nos referidos níveis de ensino, mas presenciaram realmente a mudanças na Educação Superior.
No processo de formação de profissional também houve grandes
mudanças, como a exigência de formação de nível superior para docentes, o que teoricamente também facilitaria a inserção transversal da
Educação Sexual na escola, pois esses educadores deveriam receber
uma gama de conhecimentos muito maior.
A formação de docentes, para atuar na Educação Básica,
far-se-á em nível superior, em cursos de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro
séries do Ensino Fundamental, e oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL,1996).

Diante deste novo cenário, com reformas em todos os níveis da
educação, teoricamente a sexualidade passa a fazer parte dos conteúdos da Escola por intermédio dos PCN, que seriam inseridos transversalmente no currículo. Porém, percebemos que a mudança foi muito tímida e superficial, e tem uma relação direta com a formação docente.
A formação docente parece não ter acompanhado como deveria as
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mudanças ocorridas no currículo escolar, pois apesar de os Temas
Transversais já estarem há anos em atividade, principalmente a Educação Sexual ainda é pouco explorada dentro das universidades, e docentes ainda apresentam dificuldades em tratar da temática em sala de
aula. Nunes e Silva (2006, p. 75) entendem que:
A formação de professores em nosso País, centrada na
determinação de produzir técnicos e legiões de trabalhadores alienados, busca subtrair dos professores a capacidade de uma cultura global que dê conta de uma interpretação científica da realidade. As causas dessa expropriação do conhecimento e da ausência de uma política
curricular que contemple a sexualidade, ou ainda as dimensões pedagógicas correlatas a esta, devem ser buscadas na esfera da determinação política da escola e de
suas formas históricas fundamentais.

Essa reflexão é profunda e nos leva a pensar que com todas as dificuldades na formação docente para a temática, esses docentes que se
encontram hoje no mercado de trabalho passaram por toda essa dificuldade na sua formação no seio da família e da Escola. Ocorre que para
falar de sexo nestas instituições havia sempre um obstáculo, mesmo no
ambiente escolar nas disciplinas onde se tratava do assunto como Ciências e Biologia, sempre havia um certo receio dos professores em tratar
o tema, como podemos observar na fala de E4:
Isso foi colocado poucas vezes, e mais pelos professores
de Ciências mesmo, algumas vezes eles tocavam nesses
assuntos da sexualidade na escola, já que em casa era
quase nada, o que a gente aprendia era ou com os professores que meio receosos falavam sobre o tema, ou com os
colegas mesmo.

Dessa maneira, os conteúdos sexuais eram e ainda são explorados superficialmente nas disciplinas de Ciências e Biologia, com um
foco tecnicista e higienista, característica que predominou durante muitos anos, voltado principalmente para o conhecimento anatômico, higienista e fisiológico do corpo, impossibilitando um aprofundamento no
tema. Como estes problemas persistem, esse tema de discussão ainda
é atual e, com isso, as informações adquiridas sobre Educação Se xual eram informais, geralmente com amigos ou parceiro/parceira sexual, revistas e outros meios de comunicação, haja vista o depoimento a
seguir:
Durante o ensino médio você trabalhava isso na disciplina
de ciências/biologia, não muito de sexualidade, mas voltado pra prevenção de algumas doenças causadas por vírus, bactéria ou fungo, mas nada muito especifico, mas
nada voltado pro lado social da coisa, qual a faixa etária
que está mais vulnerável, o porque está mais vulnerável,
isso não era trabalhado, o lado social não foi trabalhado.
(E6).
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Como a Educação Sexual não era aprofundada nos meios escolares e familiares, a experiência normalmente se dava com troca de informações entre amigos e/ou por intermédio de meios de comunicação
como jornais e revistas. Essa forma de aprendizado, advinda de grupos
de amigos, muitas vezes se torna perigosa, pois nem sempre o conhecimento é baseado em informações científicas, e acaba fazendo com que
jovens adquiram informações tanto superficiais quanto incorretas, o
que pode trazer grandes prejuízos a eles. O ideal seria que tanto família
como Escola pudesse trazer informações claras e objetivas, tirando todas as dúvidas das crianças e adolescentes, com base na seguinte verbalização:
Olha, desde o Ensino Fundamental ao Ensino Médio e até
mesmo na Universidade não tenho nenhuma experiência
com esse tema, Educação Sexual, na verdade nem na própria família. Eu fui aprendendo por mim mesma, lendo,
através dos meios de comunicação, com amigos, com amigas. (E3).

O conhecimento adquirido nos meios de comunicação normalmente é mais frequente, pois a sexualidade, notadamente nos
dias
atuais está muito exposta na mídia, principalmente televisiva, estimulando precocemente crianças e adolescentes. Estas informações normalmente se dão de forma aleatória e sem o olhar científico, pois essa exploração midiática da sexualidade vai desde os singelos comerciais, aos
programas de humor, filmes e principalmente novelas, pois culturalmente a população brasileira tem um apreço muito grande por novelas,
sem se preocupar com horários e limitações para idade.
Diante deste cenário propício, a primeira formação escolar, compreendida entre o Ensino Fundamental e Médio, é importantíssima
como base de conhecimento para o futuro docente. Assim, na puberdade e adolescência, quando se tem as principais mudanças corporais e o
comportamento sexual aflora, ocorre a construção do sujeito sexual que
sofre também influências dos ídolos da televisão.
Um sujeito sem conhecimento mais aprofundado provavelmente
terá dificuldades em discutir esses conhecimentos, mesmo que seja diretamente da vida profissional. Abordar os Temas Transversais, mesmo
que seja de forma verticalizada e interdisciplinar, exige dos educadores
certo domínio da temática, para poder traçar estratégias no sentido de
superar esses impasses, sendo importante base teórica acumulada na
formação e prática desse educador, considerando o seguinte posicionamento:
Até porque na nossa própria formação, é trabalhado em
um conteúdo muito preso, é aquele conteúdo ali e pronto.
Aí quando a gente fala em transversalidade, em interdisciplinaridade a gente só vê na questão da teoria, quando é
na prática na escola não funciona. Não funciona mesmo.
(E11).
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Dentro dessa discussão, Sayão (1997, p. 117) comenta essa prioridade e preocupação com os conteúdos específicos, por ser uma demanda mais emergente:
Conteúdos de Orientação Sexual, ao fomentar maior
consciência de si e do outro e reconhecer como lícito o direito ao prazer, pode propiciar às crianças e jovens melhores condições de buscar sua própria felicidade e exercer a cidadania de forma mais qualificada. Contudo, na
formação dos professores e no dia a dia das escolas, os
conteúdos que tratam da Orientação Sexual estão longe
de ser objeto de uma maior preocupação por parte dos
professores ou das instituições que participam da sua
formação. Isto, principalmente, frente às demandas requeridas por maior qualidade, eficácia e resultados na
aprendizagem dos conteúdos tradicionais - como Matemática, Língua Portuguesa e Ciências.

Os conteúdos tradicionais são prioridades dentro das escolas e
elas têm grandes dificuldades em agrupar os componentes curriculares
e trabalhar interdisciplinaridade e a transversalidade. Para as disciplinas afins é menos complexo, porém quando são diferentes, muitas dificuldades aparecem e, na nossa percepção, isto tem uma relação direta
com a formação deficiente do educador.
Sabemos o quanto é difícil falar sobre um tema sem dominá-lo
completamente, e a Educação Sexual ainda mais, por se tratar de uma
temática complexa e polêmica, com muitos tabus intrínsecos. Dessa forma, percebemos a importância da abordagem da temática e da quebra
do paradigma sobre sua discussão no contexto escolar já nas séries do
Ensino Fundamental e Médio, onde está a base do conhecimento.
Se a formação é falha em relação à temática, surgem inseguranças para trabalhá-la e tal situação acaba redirecionada para outras disciplinas e outros professores que, na teoria, seriam mais capazes de
abordá-las, como mostra na fala da entrevistada E8, quando questionada se ela se sente preparada para abordar a temática transversalmente
em sua disciplina: “Não! Mas quando! Até porque conforme a faixa etária
que se vai trabalhar ela tem uma linguagem, então Deus o livre, eu não
‘tô preparada não.”
Tal insegurança é ocasionada por essa lacuna criada na formação
docente no que se refere à temática, refletindo uma formação tecnicista
e conservadora. Percebemos nos discursos dos entrevistados que a formação escolar inicial, quando abordava o tema sexualidade, era de forma superficial, voltada principalmente para higiene do corpo.
Essa educação conservadora e a omissão de uma Educação Sexual contextualizada tanto na família como na Escola ficam claras nas falas. Esses sujeitos do estudo se mostraram desprovidos de uma Educação Sexual oficializada dentro de sua formação como pessoa e como
educador, sendo que essa omissão repercute na sua segurança em trabalhar verticalmente o tema.
A insegurança e despreparo dos/as professores/as perante as
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dúvidas ainda hoje é muito grande, não somente nas questões biológicas, mas principalmente nas questões sensuais do corpo e afetivas. Isto
pode gerar algum tipo de constrangimento, pois grande parte dos educadores que aí está hoje no mercado de trabalho teve uma Educação
Sexual repressora e doutrinadora.
Em pleno século XXI, a Escola ainda trata a questão com certo
descaso, o tema central do corpo tem espaço apenas nas aulas de Biologia ou Educação Física, o corpo e a sexualidade ainda são vistos com
receio. Conforme Louro (2000, p. 60):
A história da educação nos mostra que tudo isso está
muito longe da verdade: a preocupação com o corpo sempre foi central no engendramento dos processos, das estratégias e das práticas pedagógicas. O disciplinamento
dos corpos acompanhou, historicamente, o disciplinamento das mentes. Todos os processos de escolarização
sempre estiveram - e ainda estão – preocupados em vigiar, controlar, modelar, corrigir, construir os corpos de
meninos e meninas, de jovens homens e mulheres.

Essa formação deficiente traz para professores um sentimento de
despreparo e insegurança para trabalhar o tema, pois para ter segurança no que faz é necessário ter sido preparado para aquilo, ou pelo menos, ter vivenciado a experiência. Por se tratar de uma temática recheada de tabus, que trata de assuntos que tem uma repercussão grande
dentro da sociedade, principalmente na família, essa sensação de insegurança acaba sendo, até certo ponto normal, como a reação dos educadores que tiveram poucas vivências em suas formações.
A lacuna deixada na formação dos educadores, que não tiveram a
oportunidade de debater livremente o assunto dentro das instituições
como a família ou Escola, traz um prejuízo para o ensino atual, pois os
PCN inseridos no fim do século XX recomendam discussões dentro do
contexto escolar. Porém essas discussões não devem ser apenas nas
disciplinas específicas, e sim de forma transversal, perpassando pelas
diversas disciplinas.
Percebemos nessas reflexões, que além das lacunas deixadas na
formação escolar, não basta simplesmente implementar projetos interdisciplinares voltados para a verticalização da temática no contexto escolar. É importante que educadores possam refletir sobre sua prática
pedagógica, buscando se despir de preconceitos estigmatizados com a
temática.
As ações pontuais como projetos e outras ações que acontecem no
ambiente escolar, são importantes como reflexão. Todavia, não obtêm
êxito em dar sustentabilidade de uma forma definitiva na Escola, e segundo Figueiró (2006), a solução consiste em buscar estratégias como a
educação continuada, fazer com que haja essa reflexão sobre a prática
pedagógica, como forma de suprir essa lacuna, e trazer a confiança desses educadores para abordar a temática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A nossa tese defendida diz respeito ao fato de terem se passado
dezessete anos da edição da LDB e quinze anos dos PCN e os professores ainda não conseguiram implementar, na sua prática pedagógica, os
conteúdos sexuais. A principal causa seria a deficiência na formação
docente, pois o baixo nível de importância atribuído ao tema sexualidade não permite dar subsídios suficientes para que professores implementem essa prática.
Percebemos com as pesquisas bibliográficas e de campo que a
concepção de professores de um modo geral, que a ênfase sobre o papel
conferido à Escola recai em trabalhar apenas os conteúdos de reprodução humana na disciplina de Ciências, responsabilizando a Educação
Sexual ao professor de Biologia. Desta forma, a Educação Sexual, voltase basicamente aos aparelhos reprodutores, à concepção e anticoncepção e às doenças sexualmente transmissíveis, ficando as questões do
exercício da sexualidade, do corpo e de gênero distante dessas discussões.
Na escola, é importante que o trabalho de Educação Sexual esteja
voltado para crianças e adolescentes, sob perspectiva científica e de
transformação social. Isto porque vários estudos identificados nesta
pesquisa trazem contribuições significantes para o desenvolvimento da
temática na Escola, sendo necessário desencadear processo para reintegrar esses estudos e seus resultados no ambiente escolar.
Por ser um trabalho que envolve uma temática polêmica e complexa, é necessário que haja novas discussões sobre a sexualidade no
contexto escolar e da saúde, inclusive no âmbito de políticas públicas
locais. O objetivo é o de melhorar a inserção da temática no conteúdo
escolar amapaense, assim como propiciar aos profissionais de saúde a
participação deste processo na prática, pois acreditamos que por intermédio de nossas propostas finais, é possível mudar de alguma forma
esse panorama atual.
No levantamento bibliográfico percebemos que já havia muitos
postulados sobre a temática, os quais mostravam a dificuldade da inserção dos temas voltados para a sexualidade dentro dos currículos escolares. Também demonstraram que mesmo após a orientação do MEC
em levar para a Escola os Temas Transversais, dentre eles a Orientação
Sexual, por não ser um quesito obrigatório nos currículos, pouco se
conseguiu avançar nestas questões. Com os referenciais teóricos usados, foi possível corrigir a percepção a priori de que a dificuldade na
abordagem da sexualidade restringia-se ao Amapá, visto que as informações apontam que o problema se estende a todo território nacional.
Os dados nos mostraram que os problemas iniciam na formação
do ser humano, inclusive no seio familiar, no qual se evita discutir a temática, transferindo a responsabilidade à Escola, instituição que deveria ter uma estrutura para trabalhar a temática, mas que embora respaldada para isso, seus professores apresentam limitações, em virtude
das lacunas na formação tanto inicial, quanto profissional. Nos discursos percebemos que desde a formação inicial, no Ensino Fundamental e
Médio (antigo 1º e 2º Graus), a maioria dos docentes não teve a oportu-

Interfaces da Educação |233

nidade de fazer discussões sobre a temática, o que contribuiu para suas
limitações.
Já no ensino profissional, ou ensino superior, percebemos nos
discursos que os cursos de formação profissional ainda deixam muito a
desejar no que se refere à Educação Sexual, pois mesmo nos cursos de
Licenciatura, o aprofundamento nessas discussões praticamente não
acontece. Foram poucos os professores que tiveram de aprofundar a temática na Graduação, mostrando com isso que mesmo com o MEC direcionando as orientações sobre a temática sexualidade, os cursos superiores não conseguiram ainda formatar essas discussões em seus currículos. Desta forma, deixam seus alunos (futuros professores) em “saias
justas” no momento da prática pedagógica e por não terem tido formação suficiente, ficam inseguros na abordagem em sala de aula, acabando por não se envolver nas discussões sobre a temática.
Diante da problemática discutida no estudo, alavancamos aqui
estratégias que podem ser úteis para a inserção definitiva do tema sexualidade na Escola e amenizar as questões relacionadas à deficiência na
formação específica para a temática em estudo.
É importante inserir discussões obrigatórias sobre os Temas
Transversais, em especial o tema Orientação Sexual, principalmente
nas Licenciaturas, fortalecendo a formação desses professores. É inadmissível que futuros professores entrem no seu campo prático-pedagógico com conhecimentos incipientes acerca de Temas Transversais,
transversalidade, interdisciplinaridade e, principalmente, Orientação
Sexual.
Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa convém emitir um
conjunto de sugestões. Trata-se de instituir comissão permanente sobre
educação continuada, na Secretaria de Estado da Educação, que possa
estimular as escolas a promoverem cursos de educação continuadas
voltadas para o tema sexualidade, para dar subsídios aos professores
que apresentam maiores dificuldades; estimular as escolas para criação de grupos de estudo entre os docentes além de estabelecer comissão de educação permanente na escola, para que busquem sempre
atualizações e preenchimento dessas lacunas deixadas na formação,
além de contribuir para o trabalho interdisciplinar; criar estratégias em
que as universidades atuem como parceiras para dentro das escolas,
com acadêmicos nas áreas de saúde e educação; incentivar criação de
projetos voltados à sexualidade, contribuindo à manutenção do debate.
Acreditamos que a melhora das estratégias para a implantação
definitiva da Educação Sexual na Escola, em um futuro próximo possa
formar cidadãos com um melhor senso reflexivo sobre as questões sexuais. Como reflexo dessas ações, emergirá uma melhor qualidade de vida,
assim como adolescentes e jovens mais responsáveis por seus atos.
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA DOCÊNCIA JURÍDICA:
NOVAS PERSPECTIVAS1
Helena Cristina G. Queiroz Simões*
Silvana Malusá**
INTRODUÇÃO
A docência universitária contemporânea vem ao longo das duas
últimas décadas sofrendo modificações em diversos aspectos. Pesquisas
na atualidade têm discutido, dentre tantas outras dimensões, a importância da dimensão interpessoal na Educação Superior. Nesse sentido,
o objetivo desta pesquisa é conhecer as concepções docentes sobre as
relações interpessoais no Curso de Direito, considerando a peculiaridade do magistério jurídico no qual, não raras vezes, confundem-se na
sala de aula, professor e autoridade estatal.
Atualmente temos no País cerca de 1.210 cursos de Direito há
pouco mais de uma década eram 280 cursos - com 87.523 formandos
por ano. Hoje, são 694.731 acadêmicos, correspondendo a 10,9% do total de estudantes de todo ensino superior. (MELLO FILHO, 2011).
Na mesma medida em que se intensificou a criação dos cursos de
Direito, Stuckey (2010) indica uma ampliação do quadro docente nas
Instituições de Ensino Superior em todo País, cujo número de professores está acima de quarenta mil.
Assim como nos demais bacharelados, o Curso de Direito não
prepara futuros docentes para o magistério jurídico. O profissional bacharel passa a exercer a docência sem formação pedagógica. Em regra,
ingressa no magistério superior por meio de convite, em função de sua
experiência e status profissional, no caso de instituições privadas, ou
submete-se a concurso público para ingresso nas instituições públicas,
onde são exigidos titulação mínima e conhecimento no campo específico. Desta maneira, os conhecimentos pedagógicos não ocupam lugar relevante no rol de critérios adotados nas seleções para o exercício da docência no ensino superior.
A suposição de que “quem sabe, sabe ensinar” (MASETTO, 2003,
p. 13) estende-se na vida acadêmica até os dias atuais. Desta maneira,
olvida-se da preocupante questão daqueles que, desprovidos dos mais
básicos conhecimentos pedagógicos, não conseguem, pelo menos pedagogicamente, exercer com êxito a função de professor.
As aulas e o ambiente acadêmico de Direito sempre se caracteri1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada Docência
Universitária: Concepções de Prática Pedagógica na Educação Jurídica. Programa de
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zaram pela ampla erudição, pelo dogmatismo, pelo elitismo, moldados
pelo próprio histórico de implantação do Curso no Brasil. Seus professores ocupavam os mais diversos postos das carreiras jurídicas, exercendo a docência como atividade complementar à “verdadeira profissão.” Eles eram, de acordo com Ghirard (2012, p. 28) “grandes personalidades públicas, juristas de formação ampla e oradores consagrados.”
Não havia espaço para o tratamento de questões pedagógicas ou discussões sobre profissionalização docente.
Estas constatações impulsionaram a busca por resposta científica
à indagação: quais as concepções docentes sobre a relação interpessoal
do professor nos cursos de Direito?
Os dados apresentados neste trabalho são um recorte de Tese de
Doutorado sobre concepções da docência universitária na educação jurídica. O espaço geográfico de pesquisa foi o Estado do Amapá, cujos
primeiros cursos superiores surgiram em 1991, com a implantação da
Universidade Federal do Amapá, dentre os quais o de Direito - um ano
depois foi instalada a primeira faculdade privada, que também ofertou o
curso jurídico.
Hoje, além da instituição pública, cinco faculdades privadas ofertam Graduação em Direito, considerando-se dados obtidos até o final da
pesquisa de campo, realizada no decorrer de 2011. Assim, é recente a
história do ensino superior no Amapá e, por conseguinte, da educação
jurídica e são restritos os estudos sobre um dos seus principais sujeitos
- o professor.
Na condição de sujeitos potenciais para esta pesquisa, figuraram
todos os professores, bacharéis em Direito, que exercem a docência nos
cursos jurídicos ofertados no Amapá, município de Macapá. Dentre 116
professores, 64 responderam ao instrumento de pesquisa, cujos resultados representam dados quantitativos e qualitativos de parte de um
questionário misto aplicado.
1. O magistério jurídico
Nas palavras de Ribeiro Junior (2001, p. 22), consta que tanto antigamente, quanto na atualidade, o ensino de Direito, “nada mais faz do
que acumular informações […] O docente também não se diferencia
muito dos do século XIX, calcado no paradigma positivista e baseado na
arte da exposição.” Nesta mesma vertente de análise acerca da educação jurídica outros autores também discutem a problemática da crise
metodológica, cujas origens desembocam num de seus principais protagonistas: o professor, sendo numerosas as características que lhe são
taxadas, dentre as quais podemos citar:
[...] falta de didática no ensino; escasso preparo metodológico; desconhecimento da legislação que rege o setor;
pouco compromisso educacional; distante compreensão
da lógica educacional; deficiente preparo psicológico no
trato com os alunos; insatisfatória visão do Direito como
sistema; indisciplina no cumprimento das regras regimentais da instituição a que se vincula; escasso compromisso com os planos de ensino; inabilidade para formula-
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ção de projetos pedagógicos (BITTAR, 2006, p. 157).

Apesar das críticas à figura do professor de Direito, a produção científica2 em relação à prática da docência jurídica acusa uma preocupação investigativa pouco atualizada e distante do seu campo de ação: as
instituições e a sala de aula. Torres (2006), Souza (2006), Fornari
(2007), Furtado (2007) e Oliveira (2010) apresentaram estudos recentes
sobre o tema, originados em sua maioria, de pós-graduações na área
educacional.3
Oliveira (2010) propôs-se identificar a formação pedagógica dos
professores de Direito, através do que a autora chama de seus “cursos
formadores:” os mestrados e doutorados. Dos 62 programas de Pós-Graduação em Direito no Brasil nenhum apresenta linhas de pesquisa ligadas à educação; somente 6 apresentam projetos de pesquisa com enfoque no ensino; 15 produziram Teses e Dissertações sobre o ensino superior; 41 declaram em seus objetivos a formação de professores, mas
só 34 oferecem disciplinas pedagógicas com carga horária variada. Em
relação às disciplinas pedagógicas apenas 3 possuem professores doutores em Educação que ministram Metodologia do Ensino Superior. A
pesquisadora conclui, afirmando que a formação de professores para o
magistério jurídico carece de atenção e investimento.
O “estado da arte” apresentou semelhanças quanto à posição da
docência jurídica. Os resultados caracterizaram o professor dos cursos
de Direito sem identidade docente e com práticas indefinidas, sem a
mediação pedagógica. As pesquisas apresentaram também em comum,
um caráter propositivo, no sentido de repensar e alterar os saberes, a
formação e as práticas no magistério jurídico. Estas são qualificações
que seguem a docência jurídica há quase dois séculos, se considerar
que os primeiros professores vêm exercendo sua atividade a partir de
1827. Desse modo, no cenário onde se confirma pacífica a crise no Direito, é importante descobrir, relacionar e discutir quem eram os professores destes cursos, além de acompanhar sua evolução até nossos dias.
Para entender este caminho é necessário descortinar o momento
histórico pelo qual passava o Brasil no final do século XIX, quando foram ofertados os primeiros cursos jurídicos. O seu objetivo era formar
um grupo responsável por suceder a dominação colonizadora, distribuindo os novos bacharéis em cargos político-administrativos decisivos
para a manutenção desses interesses.
Depreende-se que os primeiros professores dos cursos jurídicos
no Brasil foram aqueles formados na Europa, principalmente em Portugal, trazendo de lá todas as características conteudistas e metodológicas
daquela época e daquele local. Wolkmer (2008, p. 126) destaca que os
bacharéis possuíam alguns traços particulares e inconfundíveis, à medida que:
2Pesquisa de Teses e Dissertações realizada no site da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). Acesso em: 2 set. 2012.
3Dentre a bibliografia indicada, três são Dissertações de Mestrado em Educação, uma
é Tese de Doutorado em Educação e somente uma é Dissertação de Mestrado em
Direito.
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[...] ninguém melhor do que eles para usar e abusar do
uso incontinente do palavreado pomposo, sofisticado e ritualístico. Não se pode deixar de chamar atenção para o
divórcio entre os reclamos mais imediatos das camadas
populares do campo e das cidades e o proselitismo acrítico dos profissionais da lei que, valendo-se de um intelectualismo alienígeno, inspirado em princípios advindos da
cultura inglesa, francesa ou alemã, ocultavam, sob o
manto da neutralidade e da moderação política, a institucionalidade de um espaço marcado por privilégios econômicos e profundas desigualdades sociais.

Rodrigues (1988, p. 18) descreve os chamados “Lentes” - designação para os professores de escolas superiores ou secundárias, responsáveis por transmitir o conhecimento na época-, como pessoas de difícil
acesso. Salienta o autor que eles “[...] viviam num círculo fechado, avessos às influências externas, extremamente ciosos de suas prerrogativas,
que exaltavam de uma forma quase doentia, esquecendo de reconhecer
os méritos dos que não pertenciam àquele círculo.
A característica marcante dos referidos educadores era a autoridade e os saberes incontestáveis, por imitação ao modelo de professor
da Universidade de Coimbra.
A Lei de 11 de agosto de 1827, que criou os cursos de Direito no
Brasil, escrita em onze Artigos, delimitou quatro deles à competência e
exigência para ser escolhido “Lente” e ainda, à retribuição financeira
por ele percebida. Foram assim redigidos pelo Visconde de Cachoeira
(BITTAR, 2006, p. 105-107):
Crêadous Cursos de Sciencias jurídicas e sociaes, um na
cidade de S. Paulo e outro na de Olinda. “Dom Pedro Primeiro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do
Brazil: Fazemos saber a todos os nossos súbditos que a
Assemblea Geral decretou, e nós queremos a Lei seguinte: […]; Art. 2º - Para regência destas cadeiras o Governo
nomeará nove Lentes proprietários, e cinco substitutos;
Art. 3º - Os Lentes proprietários vencerão o ordenado que
tiverem os Desembargadores das Relações, e gozarão das
mesmas honras. Poderão jubilar-se com o ordenado por
inteiro, findos vinte annos de serviço; […]; Art. 7º - […]
Os Lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto
que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema jurado pela nação. Estes compêndios, depois de approvados
pela Congregação, servirão interinamente; submettendose porém à approvação da Assembleia Geral, e o Governo
os fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos
seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez anos;
[…]; Art. 9º - Os que frequentarem os cinco annos de
qualquer dos Cursos, com aprovação, conseguirão o grão
de Bacharéis formados. Haverá também o grão de Dou-
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tor, que será conferido áquelles que se habilitarem com
os requisitos que se especificarem nos estatutos, que devem formar-se, e só os que o obtiverem, poderão ser escolhidos para Lentes; […] Art.11º - […] Mandamos portanto
a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir e guardar tão inteiramente, como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios do Império a
faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio
de Janeiro aos 11 dias do mez de agosto de 1827, 6º da
Independência e do Império.

Com base na documentação manuseada vislumbram-se algumas
informações relevantes no que se refere à docência. A primeira, a equiparação dos professores à remuneração e garantias inerentes ao cargo
de Desembargadores das Relações4; a segunda, a responsabilidade em
escolher e/ou pesquisar, escrever e publicar os conteúdos a serem ensinados, desde que submetidos à aprovação Parlamentar; e, por fim, a habilitação específica para a docência, ou seja, para ser escolhido um Lente, necessariamente o bacharel já formado deveria cumprir os requisitos
do estatuto próprio e alcançar o grau de Doutor.
Percebe-se, portanto, um reconhecimento à figura do professor
das escolas de Direito, equiparando-o às demais carreiras jurídicas em
vários aspectos. A equiparação lhes garantiam direitos e prerrogativas,
mas também o dever moral de manter-se como autoridade diante dos
alunos, guardando a distância e o ritual necessários ao momento histórico.
A compreensão dos profissionais da lei daquela época justifica a
forma como se exercia, e mesmo como se exerce hoje, a docência na
educação jurídica. O movimento do bacharelismo e do exercício de suas
profissões correlatas está, ao ver das autoras deste texto, diretamente ligado às atividades e posição do decente em sala. Wolkmer (2008, p.
127), pensa que a inserção desse profissional “no processo históricosocial possibilita descortinar a singularidade das relações reais entre o
fenômeno jurídico e a formação social brasileira, na virada do século
XIX para o XX.” Convém acrescentar também para o XXI, pois segundo
o que parece, na atualidade coexistem nas IES professores que se assemelham aos bacharéis de 1827 e outros se ajustando ao docente universitário contemporâneo.
Da mesma forma, os estudos de Torres (2006, p.7) revelam dados
significativos sobre os professores da Faculdade de Direito do Recife,
conforme a seguir ilustrado:
[...] os resultados expressaram o peso significativo da ordem de ser profissional liberal sob a condição de ser docente; da precarização da docência universitária em face
de questões institucionais, da falta de condição de traba4Desembargadores das Relações eram magistrados que julgavam os embargos nos
Tribunais das Relações, primeiros tribunais coletivos do Brasil, instalados na Bahia
em 1609 e no Rio de Janeiro, em 1751. Disponível em:
<www.tj.sc.gov.br/institucional/museu/historico.htm>. Acesso em: 18 abr. 2012.
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lho e de produção do conhecimento; da formação e ação
docente não sólidas em termos de conhecimento pedagógico; tendência a uma prática docente tradicional que
exacerba o conteúdo específico, o saber da experiência
em detrimento do saber pedagógico, se bem que foram revelados em alguns casos, sinais de diálogo, afetividade,
senso ético na relação com a dimensão cognitiva.

Mas hoje o que leva o bacharel em Direito a optar por exercer a
docência nos cursos jurídicos? Para Konzen (2012, p. 158) “o perfil de
professor de direito que corresponde ao padrão latino-americano é o daquele que exerce a docência como profissão secundária.” A posição de
status conferida perante clientes, colegas e sociedade seria a principal
motivação para o exercício da docência. O autor prossegue indicando
que o prestígio conferido ao exercício profissional “[...] parece consistir
na razão central que desperta o interesse pela docência em Direito, para
além de razões de cunho estritamente vocacional. Trata-se de algo importante para a carreira fora da universidade”.
Konzen (2012, p. 159) cita, ainda, o que ele chama de multidocência ou professores-táxi, como motivadora para a opção docente. Com a
expansão do ensino superior e, por conseguinte, dos cursos de Direito,
principalmente em instituições privadas, professores que faziam da docência em Direito uma profissão secundária, optaram por dedicar-se exclusivamente ao magistério, vinculando-se a várias Instituições de Ensino Superior (IES) como horistas. Há ainda, aqueles que, mesmo atuando em diversas faculdades, ocupam outras profissões, principalmente a
advocacia, exercida agora nesse novo contexto como renda complementar. Afinal, apesar de a remuneração não ser vista como atrativa, o autor entende que “os cargos nas instituições públicas são almejados, afora as razões acadêmicas, de status, vocacionais ou políticas,” visando
assegurar uma base econômica de remuneração e de aposentadoria.
Apesar desses variados perfis da docência jurídica de hoje, foi
possível encontrar uma postura comum entre os docentes: a deficiente
capacitação para o exercício do magistério. Warat 5 (apud RODRIGUES,
1988, p. 77-83) traça um perfil das escolas de Direito que bem refletem
a figura de seu professor, conforme a seguir descrito:
[…] o saber é transmitido, em regra, por profissionais que
não são educadores; […] Dever-se-ia analisar criticamente a maneira como os dogmáticos organizam seu conhecimento e a forma como os professores de Direito o reproduzem nas salas de aula; […] a partir de uma perspectiva
semiológica do poder, torna-se possível revelar o caráter
não acidental do discurso do professor de Direito na formação do senso comum teórico dos juristas; […] o discurso docente, mais que um discurso de poder, é um lugar
5Luiz Alberto Warat publicou, dentre outros, o “Ensino e saber Jurídico” (1977); “O
poder do discurso docente das escolas de Direito” (1980); “A ciência jurídica e seus
dois maridos” (1985). Para Morais (2012, p. 88) Warat “foi um dos maiores críticos da
redução do Direito à lei e das consequências disto para/e na formação dos bacharéis.”
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de poder, um ponto de convergência, condensação e reorganização dos discursos produzidos nas diferentes instituições produtoras de significações jurídicas; […] o discurso docente manifesta-se a partir de fórmulas tópicas
que permitem a produção de um discurso fetichizado,
que impede aos sujeitos do processo ensino-aprendizagem compreender as funções que a Escola de Direito
cumpre para impedir a constituição de um lugar fora do
poder; […] o professor deve ser um transgressor total do
saber acadêmico. Para que serve um professor, se não
pode destruir o saber institucionalizado?; […] o professor
sedutor incita à constituição de um imaginário que procure autonomia; […] o professor ilusionista nos convida a
uma fuga sadia, já que nos propõe pensar nos saberes e
suas verdades sem estar na dependência de seus preconceitos, crenças e pressupostos; […] hoje a docência se
pratica, na maioria dos casos, como um ato de alienação
do aluno. Há demasiadas exigências e solenidades. É
uma espécie de didática angustiada.

Assim, não há como desvincular a crise da educação jurídica à
prática docente, apesar de não ser seu único algoz. Com efeito, talvez,
devamos começar por reescrever a história do professor de Direito em
um novo cenário social e universitário, para num movimento progressivo alterar as contradições educacionais institucionalizadas. É hora de
tomar partido como docente. É hora de assumir as rédeas como protagonista de práticas que superem a crise no ensino, mormente porque
essa posição contribuirá para valorização da própria carreira de professor do ensino superior.
Bittar (2006, p. 156) reflete que não obstante a importância secular da docência jurídica para a formação dos bacharéis em Direito, ela
encontra-se à margem da aceitação como carreira jurídica. Segundo o
autor, determinados preconceitos e tradições marginalizam a docência,
reduzindo-a ao:
[...] campo da subprofissão, do hobby, do prazer pessoal,
da realização espiritual, da vazão de vocação inata, de espaço para a manifestação da vaidade intima, de acordo
com profundas, razoáveis e refletidas convicções pessoais. Tudo isso é parte importante do trabalho docente, do
ministério professorado pelo professor. Mas, há que se
considerar com seriedade o estatuto profissional do docente, dentro de uma política maior de engajamento na
estrutura do ensino jurídico.

Holmes (2008) também escreve sobre a perda da estima social do
professor na área do Direito. O autor conclui de maneira enumerativa a
desvalorização da profissão decorrente de fatores a seguir relacionados:
perda do caráter profissional do magistério, pois é apenas uma atividade dentre outras; substituição do professor pelo operador do Direito, na
reflexão sobre as normas e; perda remuneratória e econômica, como
consequência do processo social de desvalorização.
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Portanto, na construção de sua identidade docente, o professor da
educação jurídica carrega consigo o peso de um status exigido histórica
e socialmente, e que foi perdido no decorrer desta mesma história. Lembremos que nos cursos de bacharelados a regra era e é – no passado
bem mais que hoje - o exercício da docência como complementaridade.
Vale dizer que, a possibilidade de ter na docência uma atividade
complementar àquela que exerce como a principal acarreta um conjunto de consequências. Konzen (2012, p. 157) assevera que muitos professores acreditam que o tempo parcial ou de hora-aula, são mais apropriados ao ensino do Direito, à medida que privilegiam um valor agregado o da experiência profissional. Todavia, o autor adverte que “essa crença
gera polêmica, pois a carência dos métodos adequados leva os professores a reproduzir as ideias e os valores tradicionais da educação jurídica.”
Carlini (2008, p. 214) reflete sobre essa questão, afirmando que a
maioria dos professores de Direito são profissionais de carreiras jurídicas. Trata-se de advogados, juízes, promotores de justiça, delegados,
procuradores que, ao trazerem para a sala de aula sua experiência profissional, podem contribuir com exemplos vívidos, mas fazem crer que
aquele exemplo contempla todas as possibilidades do que está sendo
ensinado. O autor acrescenta que:
[...] ao construírem a docência a partir de sua prática de
profissionais da carreira jurídica, os professores de direito se sentem instados a apresentar sempre soluções
prontas e acabadas, testadas e comprovadas, sem permitir que a dúvida, o questionamento e a incerteza estejam
presentes em suas aulas. Ensinar, em uma lógica docente que se constrói a partir da experiência como advogado,
juiz, delegado ou promotor, é dizer certezas e jamais cultivar dúvidas oriundas de possibilidades diversas.

A construção da identidade do professor de Direito, bem como a
sua valorização, parecem surgir timidamente na apresentação do perfil
docente nas pesquisas atuais. Percebe-se uma tentativa de ruptura com
o antigo, quando se refere à formação profissional, aos seus saberes e
suas relações interpessoais, bem como o apoio de instituições que vivenciam a educação jurídica e de algumas exigências legais delineadas
nas últimas décadas.
Nos anos de 1990, a internacionalização dos sistemas sociais,
dentre eles o sistema educacional, aliado à presença do Estado avaliativo propondo um sistema nacional de medidas, vem alterando a concepção de liberdade acadêmica docente. Neste contexto, destacam-se exigências diretas tais como Pós-Graduação stricto sensu em limites mínimos de um terço e regime integral de professores em, pelo menos, um
terço (Art. 52, Lei n. 9.394/96 – LDB), bem como as indiretas, a exemplo dos indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme Lei n. 10.861/2004, que refletem de alguma
forma a alteração do desempenho do professor do ensino superior no
Brasil. (MOROSINI, 2000).
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No plano da educação jurídica também o perfil docente sofre
transformações. Não é comum, por exemplo, encontrarmos professores
com vinte anos ou mais de carreira dedicados somente à docência nos
cursos de Direito. No entanto, este cenário não será tão raro em um período próximo de tempo, visto que titulação, regime de trabalho, produção científica, são medidas adotadas atualmente para a excelência no
magistério superior, cuja organização institucional e associativa vem gerando resultados positivos na construção de uma identidade para a docência jurídica.
Quando se fala em perspectiva de transformação do perfil no magistério jurídico, também se trata da aparente transição de postura, visto que atualmente o professor de Direito vem demonstrando superação
da atitude indiferente que comumente assumia em sala de aula. O autoritarismo está a ceder espaço a diálogos possíveis nas relações entre
professor e aluno, por isto tais relações interpessoais serão abordadas
no próximo segmento.
2. As relações interpessoais e o professor de Direito
A atividade docente pressupõe relacionamento. Um número cada
vez maior, mais preparado, mais diversificado de alunos rodeia o professor universitário, num círculo de demandas para o qual lhe são exigíveis conhecimentos que ultrapassam aqueles apreendidos na Graduação. Em face da ampliação do debate, neste início de século, das questões éticas no exercício das profissões, do respeito aos outros, do modelo moral, dos valores da pessoa humana, houve um reflexo nos relacionamentos professor-aluno, pois o docente acaba por ser um exemplo
pela natureza de sua atividade. Sobre o tema atesta Freire (2011, p. 35)
que “ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo [e] pensar
certo é fazer certo.”
O ingressante no ensino superior chega deslocado, sem saber o
que o espera, e busca na figura do professor, mais do que uma autoridade em determinado campo científico. Ele busca um profissional que
lhe abra as portas também para as novas formas de se adaptar ao mundo adulto, em especial com habilidades sociais.
As habilidades sociais são, no dizer de Del Prette e Del Prette
(1998, p. 205-206), um ramo da Psicologia que estuda o desenvolvimento interpessoal, “entendido como a capacidade de estabelecer e manter
interações sociais produtivas e satisfatórias diante de diferentes interlocutores, situações e demandas.” Esses estudos psicossociais estão cada
vez mais direcionados para as questões educacionais, dados os efeitos
que a capacidade ou incapacidade de interagir socialmente podem ter
nos processos de ensino-aprendizagem, visto que:
[...] a atuação do professor no sentido de conduzir, mediar, e participar dessas interações requer um conjunto de
habilidades interpessoais profissionais cujos déficits podem explicar em parte, o padrão passivo e transmitivoreceptivo ainda predominante nas salas de aula […] o reconhecimento da dimensão social do desenvolvimento e
da aprendizagem impulsiona a busca por estratégias de
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ensino onde a comunicação interpessoal, principalmente
a mediada pelo professor, assume um papel cada vez
mais central no processo educativo. Assim pode-se afirmar que o desenvolvimento interpessoal dos alunos facilita esse processo embora dependa também das condições estabelecidas pelo professor (DEL PRETTE; DEL
PRETTE, 1998, p. 212- 213).

Vê-se, dessa forma, que não obstante seja necessário o desenvolvimento interpessoal do aluno, é do professor o papel central de promover um relacionamento favorável ao conhecimento em sala de aula. Para
além das pesquisas no campo de Psicologia, recentes avanços da neurociência têm demonstrado, de acordo com Gracioso (2011), que o aprendizado é mediado pelas emoções e que estas podem potencializá-lo ou
prejudicá-lo, pois os estímulos emocionais são mais poderosos do que
os estímulos racionais e, portanto, dominam o processamento. Assim ao
refletirmos sobre a Escola do futuro, é preciso incorporar as emoções
dos alunos nas considerações dos professores quando desenvolvem as
experiências formativas.
O sucesso dos professores dependerá da sua interação com seus
alunos e com o uso construtivo das emoções no âmbito da sala de aula.
Aspecto que ultrapassa o plano racional, em conformidade com Gracioso (2011).
Neste mesmo sentido, Silva (2011, p.135) concebe as relações interpessoais como pontos a serem destacados na docência universitária.
Concorda-se com a autora em sua afirmação de que em decorrência da
lacuna na formação do professor do ensino superior, ele termina não se
apercebendo da amplitude “da sua participação na formação da pessoa
do seu aluno, nem da influência de sua atividade profissional e das relações interpessoais que dela decorrem, em sua própria constituição.”
De fato, o docente na Universidade ainda não desenvolveu a capacidade de medir sua referência pessoal e profissional, frente aos seus
alunos, mantendo não raras vezes uma distância que compromete as
relações interpessoais e, por conseguinte, a motivação para o aprendizado. Talvez a falta de formação ou a autoridade arraigada - onde não é
admissível a parceria ou a igualdade professor/aluno - ou mesmo talvez, um descompromisso ético com o exercício da docência, interfiram
nessa falta de consciência em ampliar as interações na escola superior.
Freire (2011, p. 138) pontua a necessidade de rechaçar “a falsa
separação entre seriedade docente e afetividade, […] não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor
bem-querer que tenha por ele.” A distância que outrora mediava as relações professor/aluno não tem mais lugar na educação. Hoje há uma
tentativa constante de aproximação dos sujeitos do processo de ensinoaprendizagem que às vezes é consensual, outras ocorrem somente do
lado discente.
Machado (2009, p. 199) conduz a pensar que existem sempre alguns nós/feixes na relação do aluno com o professor, mas é dele a fundamental função de atuar como mediador, negociador, convencendo-os
da relevância de sua percepção, e acrescenta-se, é dele também a fun-
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ção de ouvir e perceber quando deve recuar. Assevera o autor que o “[...]
O processo de sensibilização para o que se considera relevante, embora
ainda não vivenciado ou mesmo percebido, a negociação da abertura, o
exercício de um consenso constituem, enfim, uma das competências
mais importantes a serem desenvolvidas pelos professores em sua formação”.
Ramos (2010) e Masetto (2012) argumentam que a prática docente contemporânea deve ser permeada pela “reflexividade” e pelo desenvolvimento do aspecto afetivo-emocional entre os sujeitos-parceiros do
processo de ensino-aprendizagem. A profissão docente é uma profissão
de interações humanas e como tal deve ser compreendida, situando a
responsabilidade do professor para com o outro, e não só para com o
conteúdo.
Alguns termos podem bem representar o sucesso das relações interpessoais entre o professor e o aluno na Educação Superior: diálogo,
responsabilidade, parceria, respeito e flexibilidade. De ambas as partes,
é necessário ser consciente de que não é possível dissociar a vida afetiva
da vida intelectual ou profissional. Na sala de aula mais do que em
qualquer outro local é preciso reconhecer a existência do outro, para
superar os obstáculos e comprometer-se com o aprendizado.
Ao justapor as características do magistério superior em geral,
cujas práticas ainda são pouco adequadas às novas demandas contemporâneas, verifica-se que, no magistério jurídico, a inadequação é majorada pelo próprio histórico e peculiaridade do Curso de Direito. Assim,
os envolvidos na educação jurídica:
[...] enfrentam os ranços de práticas pedagógicas atrasadas, da inércia de professores que sentam no trono de
glórias passadas e não renovam as aulas dadas em quatro paredes para cabeças emparedadas, o isolamento das
instituições que não se inserem nas comunidades onde
funcionam, muito menos nos temas que mobilizam o país
e interferem no mundo. O risco, mesmo nesses estabelecimentos, é o da formação de mentalidades provincianas,
treinadas para pequenas contendas e disputas individualizadas, em suma, faróis voltados para o ontem. (AGUIAR,
2004, 188-189).

Por seu turno, Rocha (2012, p. 183) verifica nos professores de
Direito uma “ilusão da autossuficiência que transparece em palavras e
se revela em gestos, posturas e olhares.” Esse perfil acaba dificultando
o desenvolvimento dos saberes necessários para o exercício de uma docência comprometida. Dentre estes saberes está o saber relacionar-se,
que no Direito também possui certas peculiaridades, pois no passado, a
autoridade das togas estendia-se às faculdades e a superioridade do
professor deveria ser mantida e respeitada.
No pensamento de Aguiar (2004, p. 105), de pouca valia são outras habilidades, se não for instaurado um processo múltiplo de relacionamento, “no qual a polifonia das vozes possa convergir e o dissenso
possa se transformar em colaboração efetiva, aspecto fundamental da
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democracia em todos os seus níveis.” Por conseguinte, o distanciamento
deve ser superado, pois não há educação baseada no isolamento.
É imprescindível “se liberar dos papéis de autoridade pública ou
casuística, caso existam, nas escolas de Direito.” (ROCHA, 2012, p.
178). Entender e ouvir o que o outro diz na condição de aluno também é
função do educador e a transposição da autoridade pública para sala de
aula não facilita essa prática. Ao contrário, não descolar sua condição
profissional exercida fora do âmbito da Universidade, do dia-a-dia como
docente, implica em um distanciamento contraproducente, um espaço
sombrio, de apatia e medo.
Tanto os professores quanto os alunos são seres humanos que se
relacionam num espaço ativo intelectualmente onde, parafraseando Nóvoa (1992), não há separação do eu pessoal com o eu aprendiz ou o eu
educador. Por isso, a flexibilidade e a atenção nas relações interpessoais
devem estar presentes em ambos os lados, a fim de manter acessível o
caminho das emoções para a instauração do conhecimento.
Frente as características apresentadas pelo professor do Curso de
Direito e as análises das categorias estudadas, depreende-se uma certeza, corroborada por Malusá (2003, p. 138-139), quando afirma que “a
prática docente esteja submetida a uma reflexão sistemática e contínua” e que os profissionais ligados às áreas do saber no ensino superior
“devam possuir clara consciência acerca da necessidade de rever suas
posturas.” Trata-se de uma educação que repensa suas funções numa
“dialética permanência- superação.” (MALUSÁ, 2001).
Devidamente ancoradas em Ventura (2004), quando afirma que é
preciso recuperar a educação jurídica considerando o professor de Direito como um profissional da educação, as autoras deste estudo concebem que as representações rançosas do docente jurídico não têm mais
lugar na Educação Superior do século XXI. Entretanto, será que os professores envolvidos com os cursos de Direito já percebem a transição do
modelo de docência na contemporaneidade? Sua disposição é pela permanência ou superação? Sua concepção de relação interpessoal é conservadora ou dialógica? Assim, eis os resultados alcançados na pesquisa, a fim de discutir as concepções apresentadas pelos docentes.
3. Concepções das relações interpessoais na docência jurídica
Os dados aqui apresentados são parte da pesquisa de Tese de
Doutorado que fundamentou este texto, cujo instrumento buscou conhecer as concepções docentes nos cursos de Direito, com a utilização
de cinco questões fechadas e uma do tipo aberta, abordando as seguintes dimensões: formação profissional; saberes docentes; processos de
ensino-aprendizagem e relações interpessoais. Para as questões fechadas foram aferidos graus de importância, baseados na Escala Likert de
cinco pontos, para frases relacionadas ao tema. Na questão aberta, desdobrada em três subcategorias, procurou-se classificar as respostas de
acordo com a categorização de Bardin (2011).
Os resultados obtidos nesta investigação refletem a postura de 64
professores, dentre os 116 que atuam em cursos de Direito no Estado
do Amapá, estão devidamente calcados na dimensão Relações Interpes-
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soais e serão apresentados nos próximos parágrafos, na Tabela 1 e no
Gráfico 1. Em ambas as ilustrações ora mencionadas as categorias estão identificadas como: Muito Importante (MI), Importante (I), Neutro
(N), Pouco Importante (PI), além de Nada Importante (NI), na seguinte
forma:
Frase 1 - Incentivar a independência dos alunos: 47 professores
afirmaram ser “muito importante” (73,44%); enquanto 16 consideraram
“importante” (25%); apenas 1 manteve-se “neutro” (1,56%); e nenhum
registrou “pouco importante” ou “nada importante.”
Frase 2 – Dar chance aos alunos para discordarem de seus pontos
de vista: 33 professores acreditam ser “muito importante” (51,56%); ao
passo que 29 definiram como “importante” (45,31%); somente 2 mantiveram-se “neutros” (3,13%); e nenhum marcou “pouco importante” ou
“nada importante.”
Frase 3 – Criar um ambiente de respeito mútuo, considerar e aceitar as ideias uns dos outros, entre si, professor e alunos, na sala de aula:
47 professores afirmaram ser “muito importante” (73,44%); em contrapartida 17 conceberam como “importante” (26,56%); e nenhum participante assinalou “neutro” ou “pouco importante” ou “nada importante.”
Frase 4 – Escutar com atenção as intervenções dos alunos: 43 professores marcaram “muito importante” (67,19%); diferentemente de 19
que registraram “importante” (29,69%); apenas 2 deles assinalaram
“neutro” (3,13%); e nenhum apontou “pouco importante” ou “nada importante.”
Frase 5 – Ter senso de humor em sala de aula: 32 professores deram como resposta “muito importante” (50,00%); por seu turno 25 optaram por “importante” (39,06%); tão somente 6 manifestaram como
“neutros” (9,38%); já 1 assinalou “pouco importante” (1,56%); e nenhum
“nada importante.”
Tabela 1 – Valorações em números absolutos e porcentagens atribuídas pelos docentes dos cursos de Direito sobre a categoria Relações Interpessoais
RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Grau de importância
Frase a ser analisada

1 Incentivar independência nos alunos
Dar chance aos alunos para discorda2 rem de seus pontos de vista
Criar um ambiente de respeito
mútuo, considerar e aceitar as ideias
uns dos outros, entre si, professor e
3 alunos, na sala de aula
4 Escutar com atenção as intervenções
dos alunos
5 Ter senso de humor em sala de aula

NI

PI

N

I

MI

0
0%
0
0%

0
0%
0
0%

1
1,56%
2
3,13%

16
25%
29
45,31%

47
73,44%
33
51,56%

0
0%

0
0%

0
0%

17
26,56%

47
73,44%

0
0%
0
0%

0
0%
1
1,56%

2
3,13%
6
9,38%

19
29,69%
25
39,06%

43
67,19%
32
50,00%
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Gráfico 1 – Valorações atribuídas às frases da categoria Relações Interpessoais
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Por mais que a atividade docente pressuponha relação entre pessoas, todas aprendendo e ensinando, segundo Freire (2011), o professor
não é preparado para se preocupar com o fator relacional e talvez, não
perceba a importância do bem-estar interpessoal no processo de ensinoaprendizagem.
Segue-se a análise das cinco questões do tipo fechadas. A frase 1
que valoriza o incentivo à independência dos alunos aponta que os professores (73%) consideram-na “muito importante.” De acordo com Giroux (1997) o incentivo à busca autônoma amplia o discurso e o interesse acadêmicos. Isso é particularmente importante para romper uma
tradição na educação jurídica, onde o aluno parece ser preparado para
a dependência. Ele convive com o professor que critica a sua subordinação, mas o mantém subordinado, numa postura contraditória.
Dar chance aos alunos para discordarem de seus pontos de vista
foi considerado como “importante” e “muito importante” por 96% (62)
professores. A humildade em aceitar a discordância é, segundo Freire
(2011, p. 65), o melhor exemplo como professor, cabendo-lhe o respeito
“à pessoa do educando, à sua curiosidade, à sua timidez, que não deve
ser agravada com procedimentos inibidores, exigindo o cultivo da humildade e tolerância.”
O grau de valor na frase 2 (96,87%) converge para o alto grau de
importância da frase 3 (100%), que trata da criação de um ambiente de
respeito mútuo entre os sujeitos, professor e aluno, na sala de aula.
Em menor grau de importância em relação às frases anteriores,
na frase 4 foi enfatizado “o escutar com atenção as intervenções dos
alunos,” em que dois professores mantiveram-se “neutros.” Freire
(2011, p. 114) aponta que “[...] ensinar é saber escutar […] quem tem o
que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, porém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o
único ou a única a ter o que dizer”.
Ultrapassar a prática docente da verdade absoluta na educação
jurídica e ensinar o professor a escutar – a escuta paciente e crítica, –
precisa ser implementada como direito e dever dos sujeitos da educa-
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ção.
Afinal, na frase 5, metade dos professores afirmou ser “muito importante” ter senso de humor em sala. Os demais consideraram apenas
como “importante,” à exceção de 6 professores que optaram por serem
“neutros” e 1 que afirmou ser “pouco importante.” Vale ressaltar que o
senso de humor bem trabalhado em sala de aula desmistifica a figura
autoritária do professor, substituindo-a por aquela de uma pessoa mais
próxima, em quem se pode confiar. (CUNHA, 1998).
O senso de humor precisa, não obstante, ser exercido com bomsenso e possui limites, os quais devem ser deixados claros por quem
dele se utiliza. Portanto, a linha tênue entre o senso de humor e o desrespeito deve ser levada em consideração. Se bem dosado, entretanto, o
senso de humor na atividade docente estimula o estudante e descontrai
o ambiente, favorecendo o aprendizado e tornando-o prazeroso.
A discussão das questões fechadas mostra concepções de docência que convergem em sua grande maioria. Infere-se, diante das valorações nas relações interpessoais, que há uma tentativa de superação da
antiga figura do professor, cujas características eram mais autoritárias,
de comando, de distância, para uma figura de professor mais próxima e
mais acessível. Chama-se de tentativa porque possui resquícios de manutenção da autoridade e limitação da liberdade discente. Entretanto,
causa espanto que, alguns professores ainda se mantenham neutros
em relação à aproximação com os discentes, como demonstraram os resultados.
No que tange à questão aberta, apresentada a seguir na Tabela 2,
constou da indagação: como você, enquanto docente universitário, formado em Direito e atuante no Curso de Direito, trabalha o ensino jurídico, considerando o aspecto [...] relações interpessoais? Desta indagação decorreram três subcategorias: 1- Aprendendo e/ou desenvolvendo
o bom relacionamento entre o professor e os alunos (39,06%); 2 - Tentando promover o diálogo (23,43%); 3 - Relação professor-aluno é fundamental no processo de ensino-aprendizagem (4,68%). Nesta categoria
alguns pontos positivos fizeram parte dos discursos docentes – com
considerável nível de frequência, os professores direta ou indiretamente,
alçaram o bom relacionamento em sala de aula como um dos pontos
principais da sua atuação.
Tabela 2 – Distribuição de frequências e porcentagens das categorias formuladas sobre relações
interpessoais
Subcategorias para relações interpessoais
Frequência (Percentual)
1 Aprendendo e/ou desenvolvendo o bom relacionamento entre
25
39,06
professor e alunos
2 Tentando promover o diálogo
15
23,43
3 Relação professor-aluno é fundamental no processo de ensino3
4,68
aprendizagem

Os relatos apresentavam variações demonstradas pelos verbos no
gerúndio como: aprendendo, tentando, buscando, desenvolvendo. Isso
faz presumir uma atitude reflexiva quanto ao reconhecimento da afetividade na relação com os discentes e isto não interfere na autoridade ou
seriedade docente, pelo contrário, aperfeiçoa sua atuação. Seguem algu-
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mas respostas:
No que se refere às relações interpessoais tenho percebido
com o passar do tempo, que desenvolver relações de afetividade com os alunos facilita muito o ensino-aprendizagem, gera uma empatia entre professor e aluno e um encantamento mútuo que favorecem e estimulam o ensino e
aprendizagem. Tenho me dado conta disso, na prática, só
nos últimos 3 ou 4 anos de docência. Antes, ignorava tal
dimensão por completo, já hoje percebo que faz muita diferença (sujeito 6).
Quanto aos saberes docente, bem como, relações interpessoais, já comprovei em sala de aula que não existe uma
fórmula pronta e totalmente adequada, pois cada turma
exige que meu conhecimento alcance determinado viés, e
cada aluno é e age de uma forma individual, exigindo que
eu enquanto docente, proponente do ensino-aprendizagem
tenha ou, pelo menos, tente agir com flexibilidade na tentativa de cumprir minha obrigação enquanto docente responsável pelo ensino-aprendizagem no ensino superior
(sujeito 20).
Dentre as muitas inteligências emocionais que possuímos,
a relação interpessoal tem grande destaque, pois é a forma como o indivíduo lida com o seu meio social. E nesse
relacionamento nem sempre encontramos apenas pessoas
que nos agradam. Aliás, na atividade docente encontramos diversas pessoas que nos desagradam. Mesmo porque temos contato com a direção, com a coordenação e, a
cada semestre, com novos alunos. Nessa movimentação
toda, às vezes somos colocados frente a frente com aqueles que nos provocam sensações que não gostaríamos de
vivenciar. Como a escola é um espaço social de grande número de pessoas, é normal que aconteçam os conflitos. O
que não pode ser comum é o desprezo em relação aos incômodos, pois esses devem ser trabalhados a fim de tornar
os sujeitos mais tolerantes com o seu próximo. Nesse contexto, os profissionais da área propõem algumas atividades que podem auxiliar os docentes a perceberem as diferenças entre as pessoas, além de mostrar que cada um
deve ser respeitando e valorizando em suas características próprias (sujeito 64).

Corroborando com as valorações das questões fechadas na categoria Relações Interpessoais, consideradas como “importante” e “muito
importante” na sua maioria, infere-se que, efetivamente, ocorre uma
tentativa de superação da antiga figura do professor distante e superior
para com o estudante. A relação atualmente parece ser mais aberta e
verdadeira entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem.
Diante disso, Freire (2011, p. 138) entende que não é garantido
“que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais dis-
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tante e ‘cinzento’ me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar.” Para o autor, a afetividade não se acha excluída do processo educacional. A figura do educador
nos cursos de Direito sempre foi relacionada ao posto de autoridade e
rigidez que afastava o contato, o diálogo, a aproximação. No entanto, a
conscientização docente sobre o prejuízo dessa ausência de aproximação, para o aprendizado do aluno e para o próprio prazer no exercício
da docência, parece desenvolver-se no contexto universitário de maneira
mais presente nos dias de hoje.
É o que se percebe na frequência de termos como “diálogo” na
concepção dos participantes da investigação - professores de Direito
(23,43%), bem como nas declarações que revelam alto grau de importância dado ao bom relacionamento docente/discente nos processos de
ensinar e de aprender.
Ainda assim, indiretamente, verificou-se algum resquício de manutenção do autoritarismo e limitação da participação discente, como se
um dilema estivesse presente na superação do distanciamento professor/aluno. De fato, a linha é tênue, e Freire (2011, p. 102-103) confirma
essa hipótese, quando observa que “não resolvemos o problema da tensão entre a autoridade e a liberdade.” O autor destaca ainda que:
O grande problema que se coloca ao educador ou à educadora de opção democrática é como trabalhar no sentido
de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais criticamente a
liberdade assuma o limite necessário tanto mais autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando
em seu nome.

Cabe então, a posição do democrata, “coerente com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade sem liberdade
e esta sem aquela.” (FREIRE, 2011, p. 106).
Assim, a rotina da sala de aula exige do docente um alerta e um
equilíbrio constante entre o negociável e o inegociável, a fim de que o
próprio discente apreenda os limites e as possibilidades a serem por ele
exercidos na vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo pretendeu buscar, na concepção do docente dos cursos de Direito, se há perspectiva de um novo professor na sala de aula,
no que tange às relações interpessoais. Alguns pontos foram fundamentais para justificar esta pesquisa, tais como: a ampliação do quadro docente em função do aumento no número de cursos de Direito; a desatualização investigativa do perfil da docência jurídica no século XXI; e
principalmente, a transição de modelo pedagógico e social na contemporaneidade.
A pesquisa exploratória apresentava estudos que apontavam características docentes ainda ligadas ao modelo tradicional. No entanto,
pareciam hipóteses desatualizadas e sem base científica. O referencial
teórico já revelava um período de reconfiguração do ensino superior,
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permeado por sua regulação e pelas mudanças sociais, o que demandava por sua vez novas práticas pedagógicas. Tais práticas foram assumidas a partir de um conceito amplo, onde as relações educativas ocorrem
e transformam-se não só nas instituições escolares, mas fora dela.
Nesta linha, buscou-se aferir o grau de importância que os docentes atribuíam às questões que envolvem as relações interpessoais.
Também se estabeleceram categorias a partir das manifestações escritas dos professores participantes da pesquisa, proveniente da questão
aberta.
Percebe-se que, de fato, estamos num período de transição. Transição paradigmática, transição social, a refletir uma transição do ensino
superior e da docência. Como afirma Ghirard (2012), a representação de
grande docente nos cursos de Direito vê-se agora questionada, fruto
dessa reconfiguração do ensino superior.
O mundo mudou e, nesse já iniciado século XXI, o docente universitário redimensiona suas concepções, suas práticas, sua identidade,
suas perspectivas. A hipótese de que o conjunto de professores da educação jurídica é nivelado foi superada. O presente estudo localizou múltiplas docências que parecem renovar-se dia-a-dia.
As valorações das questões fechadas que envolviam as relações
interpessoais, evidenciaram uma tentativa de superação da figura autoritária do professor e pouco próxima dos alunos. Na questão aberta e
em suas subcategorias, as relações interpessoais foram citadas pelos
professores como elemento primordial em sua prática pedagógica. A
maioria dos docentes afirmou aprender e/ou desenvolver o diálogo e o
bom relacionamento com os alunos. Ressalte-se que a locução verbal
está no gerúndio propositalmente, a representar o professor num processo, numa busca, num aprendizado.
No entanto, apesar disso, ainda parece haver uma forte tensão
entre autoridade e liberdade em sala de aula, mas que surge como uma
questão significativa e que merece reflexão.
Diante destes resultados, pode-se identificar uma nova concepção
do professor de Direito, no que tange às relações interpessoais. Foi possível perceber um docente em busca de uma postura mais reflexiva, no
sentido de identificar a importância do bom relacionamento em sala de
aula; trata-se de um docente que tenta desenvolver a dimensão afetivoemocional com os alunos, mas num processo paulatino, por meio de
uma aproximação ainda tímida.
Acredita-se que a transição social que pouco a pouco, mas inevitavelmente, reconfigura o ensino superior estabeleceu a concepção reflexiva na docência universitária. A partir deste professor – que busca,
que tenta, que se envolve, que não se satisfaz, mesmo sem saber o caminho - será possível apresentar ações propositivas no campo do desenvolvimento profissional do magistério jurídico.
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INTRODUÇÃO
É dentro de um cenário de rápidas transformações que se define a
finalidade e relevância da educação. Nelas, instala-se uma maior preocupação quanto ao desenvolvimento profissional docente, em especial
aquele do ensino superior. Nessa realidade, é necessário que a prática
do professor universitário esteja submetida a uma reflexão ampla e contínua.
Pretendemos, aqui, apresentar e discutir aspectos gerais sobre a
docência, com ênfase na formação e profissionalização do enfermeirodocente na Educação Superior. Desse universo maior, direcionamos o
foco para a questão da Docência Universitária (DU) na área da Saúde,
com ênfase sobre a possível construção do docente-enfermeiro no ensino superior.
A questão de estudar a docência universitária, em seus aspectos
gerais, tornou-se um desafio no meio acadêmico. Recentemente, as publicações científicas na área têm-se intensificado por meio de pesquisadores e estudiosos. No entanto, a dificuldade em pesquisar referências
sobre o enfermeiro-docente é ainda maior.
Com base nas transformações que a educação tem vivenciado e
nela a produção do conhecimento é relevante avaliar a prática do enfermeiro-docente. Surgem, então, dois problemas que norteiam toda nossa
pesquisa: primeiramente, qual o grau de importância que o enfermeiro,
enquanto docente universitário atribui às categorias: formação profissional, concepção do processo ensino-aprendizagem, saberes docentes e
relações interpessoais? Em segundo lugar, quais as relações que estabelece, dessas categorias, com o princípio da integralidade em saúde?
A pesquisa trata de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, cujos dados qualitativos complementam a análise. Foi realizada
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das, todas localizadas no Estado do Amapá.
A população alvo dessa pesquisa foi constituída por 43 enfermeiros-docentes que foram convidados a responder ao instrumento de coleta de dados, composto por frases fechadas devendo ser assinaladas pelos professores conforme o que fosse condizente com a interrogação
apresentada, sendo o instrumento composto de Dados gerais sobre o
sujeito pesquisado, para identificar quem são os professores desses cursos, diferenciando-os em gênero, faixa etária, titulação, área de atuação
e exclusividade à docência. Nessa linha, também aferimos e correlacionamos o grau de importância por eles atribuído, com ênfase nas questões que envolvem: formação profissional, processos de ensino- aprendizagem, saberes docentes e relações interpessoais. Cada uma das categorias foi composta por subitens a serem preenchidos em conformidade
com a Escala de Likert de cinco pontos, assim representados: (1) Nada
importante, (2) Pouco importante, (3) Neutro, (4) Importante e (5) Muito
importante; e uma questão reflexiva aberta buscando envolver os objetivos deste trabalho.
1. Formação e profissionalização
Os termos do Artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) n. 9.394/96, ao estabelecer que “a preparação para o
exercício do magistério superior far-se-á em nível de Pós-Graduação,
prioritariamente em programas de Mestrado e Doutorado” (BRASIL,
1996), deixa na ótica de algumas pessoas, uma abertura para que profissionais sem formação pedagógica exerçam a docência.
Por outro lado, estudiosos da área comentam que “não há, na referida Lei, nenhuma menção quanto à formação didático- pedagógica a
ser desenvolvida nos cursos de Mestrado e Doutorado” (MELO, 2009, p.
30). Na mesma linha de reflexão, encontramos em Malusá (2001, p. 26):
Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, nos
aponte um significativo avanço ao mostrar uma preocupação com a qualificação do docente em todos os níveis,
não garante, em nenhum momento, uma capacitação pedagógica específica, em se tratando do docente do ensino
superior, como se o domínio de sua área implicasse, automaticamente, na capacidade de ensinar.

A falta da exigência de formação pedagógica para o exercício da
docência superior possibilita a precarização da formação inicial nesse
nível de ensino. Isto porque tão importante quanto o professor dominar
os conteúdos em uma área específica é fazer com que ele tenha um sentido prático na vida acadêmica dos educandos. (MASETTO, 2012).
É comum ouvirmos dizer que a educação vem transformando-se
em um comércio, e as instituições formadoras em locais de compra e
venda desse serviço, onde o professor vende seu conhecimento a elas
que, consequentemente, comercializa-o com alunos. Sacristán (1996, p.
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172), assim aborda o problema da educação pública, no contexto da
globalização do capitalismo: “que são grandes organizações capitalistas
e suas estratégias de reorganização do processo de trabalho, que aparecem como o espelho em que escolas e sistemas educacionais devem se
mirar.”
Nesse processo de comercialização, a qualidade do produto vendido, no caso a educação, finda por ser comprometida, uma vez que o
professor, que nem sempre tem a docência como opção trabalhista inicial, visualiza nessa prática uma possibilidade de aumentar seu rendimento financeiro. Dessa forma, recebe a ementa da disciplina que trabalhará, da instituição em que prestará serviços, não lhe sendo exigidos momentos de planejamento e reflexões sobre sua prática, nem mesmo sobre a dimensão social que ela traduz. Para Vasconcelos (2009, p.
25):
O trabalho de ensino-aprendizagem, tomado como mera
forma de sobrevivência pelo professor ou como mercadoria pelo aluno, perde sua dimensão humana e reduz-se a
uma relação fetichizada de trocas institucionais. O trabalho intelectual é tomado como um fim em si mesmo, adequado a restritas aspirações profissionalizantes, desvinculado das causas, sentidos e compromissos que poderiam orientá-lo.

Desta maneira, as IES não exigem que seus professores compreendam que a prática docente não se fundamenta somente em métodos de ensino, mas na possibilidade de formar os educandos com subsídios que os auxiliem na construção cidadã e no exercício pleno da cidadania. A propósito disto Dowbor (1996, p. 71) complementa:
A própria recuperação dos valores e a reconstituição da
dimensão ética do desenvolvimento exige que para o ser
humano o outro volte a ser um ser humano, um indivíduo, uma pessoa com os seus sorrisos e suas lágrimas.
Este processo de reconhecimento do outro não se dá no
anonimato. E o anonimato se ultrapassa no circuito de
conhecidos, na comunidade.

Ainda em análise à educação como prática social, Pimenta e
Anastasiou (2010, p. 68) fortalecem o debate. Para os autores trata-se
de um “fenômeno complexo, histórico, situado, que expressa as múltiplas e conflituosas determinações das sociedades humanas nas quais
se realiza.”
Ao compreender a educação como uma prática social que ultrapassa a necessidade de assimilação de conhecimentos técnicos, o professor do ensino superior precisa de estratégias que possibilitem desenvolver habilidades que a docência requer e que transcendam ao campo
da competência técnica. Nesse sentido, é urgente a construção da iden-
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tidade do docente no ensino superior, definida por Pimenta e Anastasiou (2010, p. 68 e 76) não como um dado imutável “que possa ser adquirido como uma vestimenta”, mas como “um processo de construção do
sujeito historicamente situado.” Por seu turno, Leite e Ramos (2007, p.
29) enfatizam que:
[...] sendo a docência universitária uma atividade complexa que requer uma multiplicidade de saberes, considerase importante promover formação para esse exercício docente e urgente realizar investigações que se debrucem
sobre a sua natureza e seu caráter.

Nesse contexto, as IES desenvolvem um papel fundamental e,
portanto, devem criar mecanismos para que o educador que nelas desenvolva suas tarefas docentes, não seja apenas um reprodutor de conhecimentos científicos previamente elaborados em suas “caixinhas”
isoladas. É necessário que ele seja um estimulador da construção coletiva do conhecimento integrado, percebendo que o ato de ensinar possibilita a maturidade profissional, a partir da percepção de Freire (1996,
p. 23), o qual destaca a “interdependência da docência com a discência,
pois mesmo sendo seres com posições sociais diferentes, ensinam e
aprendem mutuamente.” Assim, o autor estimula a reflexão sobre a dinamicidade que tem o conhecimento e, por conseguinte, os seres humanos jamais estarão conclusos e o processo ensino- aprendizagem vai
além do ato docente de transmissão de conhecimentos - professores e
alunos têm um universo de saberes e a integração possibilita a ação diversificada, de maneira que “[...] embora diferentes entre si, quem forma
se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser
formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimento,
conteúdos, nem formar é ação pela qual o sujeito dá forma, estilo ou
alma a um corpo indeciso e acomodado”.
Registram-se estudiosos que elucidam a educação como uma estratégia de promoção do protagonismo dos seres humanos. Destacamse, então, Pimenta e Anastasiou (2010, p. 80-81), para quem essa realidade exige que as instituições de formação em nível superior, que se
propõem formar indivíduos pautados na ética e criticidade, compreendam que “[...] educar na universidade significa ao mesmo tempo preparar os jovens para se elevarem ao nível da civilização atual, de sua riqueza e de seus problemas, a fim de que aí atuem. Isso requer preparação científica, técnica e social.
A sociedade moderna, com suas transformações, torna-se mais
exigente e exige do professor universitário não mais reprodução de informações, mas desenvolvimento de habilidades que o torne capaz de
auxiliar os alunos a processar as informações recebidas e transformálas em conhecimento. Segundo Pimenta e Anastasiou (2010, p. 100),
essa tarefa necessita que o docente tenha mais que competência técnica, ou seja, exige “um profissional preparado científica, técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente. Um profissional que reflita
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sobre o seu fazer, pesquisando-o nos contextos nos quais ocorre.”
Efetivar esse anseio na prática solicita que as IES exijam de seus educadores a percepção da necessidade de saírem de seus reservatórios
pessoais e transporem as barreiras do domínio do conhecimento. Nesse
ínterim, eles devem ressaltar a importância do desenvolvimento de habilidades que possibilitem estimular a criticidade de seus educandos, de
maneira que eles se tornem reflexivos e capazes de intervir na realidade
em que vivem.
Imbernón (2001) chama atenção dos profissionais da docência
para a necessidade de abandonarem a concepção tecnicista de mero reprodutor de conhecimentos, tornando-se uma ligação forte no exercício
da cidadania. A educação é uma estratégia de transformação social que
deve instrumentalizar os indivíduos com conhecimentos sobre seu contexto histórico-cultural e com estímulos à análise e intervenção crítica e
ética nesse cenário. Essa é uma exigência que o educador somente desenvolverá se perceber que o ato de educar requer uma formação docente que ultrapasse a educação calcada em princípios ditados pela educação bancária.
Diante da superação deste paradigma de educação bancária,
será possível ao enfermeiro-docente atuar como “mediador e facilitador
dos conhecimentos, instigando seus alunos a pensar criticamente, a fim
de elaborarem sínteses provisórias, adquirindo assim autonomia intelectual.” (CASTANHO, 2007, p. 63). O desafio do desenvolvimento da
competência e habilidades do professor na Educação Superior perpassa
pelo processo natural de sua formação de origem, em que ele é inserido
na área da docência como opção secundária, sem a indagação sobre o
sentido real da docência na construção de sua identidade profissional.
A construção da identidade docente na Educação Superior é
composta por diversos desafios, considerando a complexidade subjetiva
que a prática docente requer frente à imprevisibilidade inerente do contexto da sala de aula. Diante disso, é nessa imprevisibilidade que incide
o maior desafio da prática docente por aqueles a quem a docência não
foi a base de formação inicial, pois neles impera a formação em áreas de
racionalidade técnica e que, por conseguinte, desconhecem as características do exercício do magistério, assim definidas:
Se os professores não se identificam com o saber educativo, se eles não produzem esse saber, e não o percebem
como essencial para o desempenho de sua função docente, este parece ser mais um dos desafios a serem enfrentados pelos cursos de formação de professores: atribuir
sentido aos conteúdos pedagógicos, ou seja, romper com
a visão simplista de que duas ou três disciplinas do currículo são o bastante para preparar o professor para assumir sua tarefa bastante complexa. (MELO, 2012, p. 35).

A identidade docente, pautada na importância de preparar o cidadão para o exercício ético da cidadania, é outro ponto importante a
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ser tratado pelas IES, por meio da identificação de estratégias que promovam o planejamento integrado entre sua equipe técnica e pedagógica.
Nesse contexto, a educação continuada em serviço se apresenta como
um instrumento exequível nessa busca, pois se trata da prática que
oportuniza ao professor, que não tem a docência como formação e atividade laboral prioritária, desenvolver saberes essenciais para torná-lo
capaz de exercer a tarefa de mediador do conhecimento humano, respeitando as especificidades de cada ator social que compõe o universo
da sala de aula.
Nesse caso, a formação continuada possibilita também reflexão
contínua sobre o fazer pedagógico, bem como a praxis e a reconstrução
de novas estratégias de ação. Azambuja, Müller e Santos (2005, p. 185)
pensam que “quando o professor é um profissional reflexivo, ele constrói
o seu conhecimento prático, transcendendo o conhecimento puramente
acadêmico ou técnico.”
A prática docente, com foco na formação integral e fortalecimento
humano para o exercício da cidadania, necessita que o professor na
Educação Superior valorize sua experiência profissional como um recurso de atualização metodológica para possibilitar o desenvolvimento
de suas competências profissionais e efetivar seu papel social. Nesse
processo, é imprescindível que os professores compreendam a educação
como um instrumento de emancipação social e se preocupem com a
qualidade da formação docente, entendendo que os conteúdos trabalhados com seus alunos não devem ser apenas transmitidos, mas explorados de maneira a incentivar a pesquisa, a problematização dos resultados, com reflexão contínua sobre o sentido que tem dado aos conteúdos, para que tenham importância na vida dos educandos. Isso significa
reconhecer que o ensino com pesquisa “impulsiona a refletir, a levantar
questões, a procurar respostas, a imaginar possibilidades, enfim a estudar e a construir o conhecimento.” (CUNHA, 2000, p. 30). No entanto,
sabemos que:
A tarefa do professor no dia-a-dia de sala de aula é extremamente complexa, exigindo decisões imediatas e ações,
muitas vezes, imprevisíveis. Nem sempre há tempo para o
distanciamento e para uma atitude analítica como na atividade de pesquisa. Isso não significa que o professor não
deva ter um espírito de investigação. É extremamente importante que ele aprenda a observar, a formular questões
e hipóteses e a selecionar instrumentos e dados que o
ajudem a encontrar caminhos alternativos na sua prática
docente. (ANDRÉ, 2001, p. 59).

Por sua vez, Grillo e Mattei (2005) corroboram esse entendimento,
ressaltando que a educação necessita se mobilizar para incentivar os
alunos a darem sentido ao conteúdo apreendido nas universidades. Os
autores entendem que a aprendizagem só se efetiva quando o objeto
apreendido tem funcionalidade na vivência diária dos educandos.
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Para que a educação se efetive como ferramenta de intervenção e
transformação, o currículo deve ser construído embasado na realidade
histórico-social dos alunos, que devem ser motivados a desenvolver seu
senso crítico, criativo, com apropriação dos conhecimentos estudados
na Academia, relacionando-os com a realidade que permeia seu dia a
dia. Do mesmo modo, a efetividade desses conhecimentos deve ser arrolada no processo de formação profissional, com busca contínua pelo
aperfeiçoamento técnico e humano do docente.
A pesquisa deve buscar diagnosticar e propor soluções
para os problemas de maneira mais ampla, não se fechando em guetos, ‘da saúde’, ‘da educação’, ‘da segurança’, ‘da habilitação’, ‘do meio ambiente’, mas de maneira
intersetorial. Em suma, a função do ensino deve ser capacitar docentes, alunos e grupos da comunidade para
debater as questões consideradas mais fundamentais e, a
partir disso, aplicar as soluções encontradas. (ARAÚJO,
2006, p. 180).

A competitividade no mundo modernizado impõe regras de sobrevivência. Um dos papéis da educação é subsidiar os alunos para que
eles identifiquem estratégias de enfrentamento dos desafios diários. Ao
educador, compete estimular a iniciativa e a criatividade de seus educandos para que, por intermédio do conhecimento construído e compartilhado, fortaleçam a autoconfiança e consigam relacionar o conhecimento técnico com suas vivências diárias e, desta maneira, tornarem-se
seres autônomos e éticos.
A interação entre professor e aluno torna-se um ingrediente fundamental para a qualidade da aprendizagem. Dessa forma, o ambiente
escolar é o cenário ideal para a promoção da integração dos saberes entre os atores do processo de formação. Cunha (2007, p. 77) define esse
ambiente como o “cenário das múltiplas possibilidades que professores
e alunos têm de fazer um tempo de aprendizagem, de trocas, de descobertas e de experimentação.” Logo, deve ser um ambiente harmônico e
acolhedor, propício para a prática desafiadora de ruptura de paradigmas e conquista da construção dos saberes que tornam a sociedade livre e mais humana.
A democratização do conhecimento, bem como o novo olhar sobre
a valorização dos saberes prévios dos educandos, destituiu o professor
do cargo de detentor soberano do conhecimento. Tal realidade leva o docente à adoção de uma conduta que ultrapasse a transmissão de conhecimentos e lhe possibilite uma autorreflexão crítica, o que constitui em
“um bom caminho para que os professores cheguem a avaliar melhor
seus procedimentos do ensino e assim possam refletir sobre um objetivo
imperioso na docência: ensinar e aprender.” (ENRICONE, 2005, p. 94).
Para Imbernón (2001), o professor deve promover a análise de
suas práticas e, simultaneamente, questionar se elas estão atendendo
aos interesses sociais para os quais foram criadas, possibilitando, as-
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sim, que a educação se efetive como uma prática social de fato. Nesse
sentido, fica estabelecida a necessidade de que os professores procurem
desenvolver estilos de ensino mais participativos, que permitam aos alunos sentirem-se envolvidos no processo de aprendizagem, favorecendolhes encontrar mais sentido no que aprendem.
2. Reflexões necessárias à área da Saúde
Discutir a docência universitária na extensão que compreende os
limites da saúde constitui-se no intuito desta seção do texto, considerando que, no anterior, a intenção foi a de discutir a docência universitária, de forma geral. Apresentamos primeiramente os movimentos de
mudanças na Graduação dos cursos que envolvem a área da Saúde,
pontuando como acontece a intrínseca relação das Ciências da Saúde e
o Sistema Único de Saúde (SUS), já que esse tem sido o viabilizador das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a construção intelectual
dos profissionais da área.
As frequentes repetições por profissionais da saúde e relato de alguns estudiosos preocupados com a docência universitária nessa área
são unânimes em afirmar que o comportamento do docente deve voltarse à visibilidade macroestrutural das diversas profissões que circundam
e se entrelaçam no desenvolvimento da atuação profissional. Garanhani
e Valle (2010, p. 11) afirmam que “[...] o trabalho em saúde tem sua
complexidade própria que decorre da diversidade das profissões, dos
profissionais, dos usuários, das tecnologias, dos ambientes de trabalho,
da realidade social, econômica e política do País.”
Isso nos remete ao pensamento de que ser docente do ensino superior em saúde requer uma diversidade de conhecimentos, bem como
um preparo pedagógico consistente. No entanto, Rozendo et al. (1999)
comentam que, no esteio da LDBEN, de acordo com suas exigências, a
titulação dos professores, mestres e doutores, pouco têm importância
no que se refere à sua preparação para o ensino superior. Nesse caso, a
problemática ora em discussão tem sido alvo de longos estudos, onde
alguns autores como Masetto (2009, 2012), Gil (2005), Zabalza (2004),
dentre outros, chamam atenção para a formação dos docentes do ensino superior, onde o professor se especializa no seu campo de conhecimento.
Nesse aspecto, Rozendo et al. (1999) afirmam que essa especialização é usada como critério para sua seleção e contratação. No caso dos
profissionais da saúde, a questão da docência caminha em três aspectos: no ensino, na aprendizagem e na assistência. Especificamente, em
razão da assistência, a competência profissional se sobrepõe e, de acordo com Batista e Batista (2004), é quando o espaço de ensino e aprendizagem passa a ser construído pelo professor, pelo aluno, pelo paciente e
pela comunidade com suas demandas de saúde.
Nesse contexto de valorização da especialização podemos identificar que tanto os alunos como a comunidade buscam soluções para
questões imediatas. Isto significa a necessidade de obter respostas rápi-
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das e tratamento imediato de algo que os perturba, à medida que o trabalho docente, permeado por uma especialização, representa oportunidade de respostas concretas, o que acaba por provocar a falsa ilusão de
que o bom professor é aquele que conhece bem o assunto com o qual
trabalha, conforme abordagem de Masetto (2012).
A propósito do tema Rozendo et al. (1999, p. 16) registram a dissociação entre o domínio do conhecimento e a formação didática do professor universitário, ao referirem que:
Para o ensino superior, o mais importante é o domínio
dos conhecimentos referentes à sua área de atuação: a
formação didática não seria tão necessária, porque os
alunos universitários, por serem adultos, por se submeterem à rigorosa seleção, e por estarem motivados pela profissionalização, ao final do curso estariam, a priori, preparados para aprender sozinhos.

Vale a pergunta: será que esses cursos correspondem à necessidade do professor para o enfrentamento de questões tão específicas
como a sua prática pedagógica? Acreditamos que o docente atuante,
que valoriza sua ação junto à comunidade acadêmica e como integrante
dela, tenha comportamentos que propicie um ensino organizado, planejado e digno. Nesse sentido, é necessário que o docente se autoavalie e
se perceba como professor, caso contrário incorrerá em grandes dificuldades:
Se o docente universitário não tiver clareza de sua prática
de como organizá-la e para quê, correrá o risco de reduzir- se à mera reprodução de modelos aprendidos em sala
de aula. Portanto, é necessário que a prática docente esteja submetida a uma reflexão sistemática e contínua.
Daí evidencia se o argumento de que grande parte das
instituições e dos profissionais ligados a diversas áreas
do saber, que lidam com a prática docente no ensino superior, devam possuir clara consciência acerca da necessidade de rever suas posturas, e para tal, considerar imprescindíveis e indispensáveis os conhecimentos da didática. (MALUSÁ, 2005, p. 138-139).

Outra situação que nos aguça a curiosidade investigativa é a da
condução, por parte dos docentes da área de saúde, de seus processos
de ensino-aprendizagem, em grande parte por estarem presos em uma
metodologia, a qual Freire (1996) chamou de educação bancária por privilegiar a transmissão de conteúdo, com pouca ou quase nenhuma participação do aluno. Desse modo, uma prática docente, mesmo para um
indivíduo que não tenha em sua base de formação profissional os instrumentos didáticos necessários para conduzir seu exercício laboral nos
espaços de aula, está fadada a uma prática incoerente. É comum, nessa
realidade, esse profissional ficar preocupado apenas com o repasse de
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conteúdo que deve ser internalizado pelos alunos, que serão submetidos
a cobranças em momentos específicos de avaliação, estabelecidos no
campo da aprovação versus reprovação. Apesar desse comportamento,
já se vislumbra, no campo de atuação desse professor, algumas mudanças, mesmo que tímidas, e isso pode ser real, apesar da resistência ao
novo, ao diferente. Tal concepção freireana encontra correspondência a
um procedimento docente identificado com um tipo de:
[...] mudança de comportamento do professor [que] é possível de acontecer, na medida em que o homem, como ser
pensante, sujeito e objeto, processo e produto do trabalho, é o agente social, material e intelectual capaz de analisar, compreender e contribuir para transformar a realidade, a partir das contradições geradas pelo trabalho que
realiza, em conjunto com outros homens. (DAMIS, 1996,
p. 19).

Nas IES, espaços de transformação social, as práticas pedagógicas realizadas em seu interior podem influenciar e serem influenciadas
podem transformar realidades e serem transformadas. Mas é prioritário
que os docentes percebam suas necessidades de mudanças, para que
seja realizada uma tomada de decisão no sentido de superar dificuldades existentes.
Pensar uma metodologia problematizadora requer um conhecimento consistente dessa ferramenta de trabalho docente, pois enquanto
permanece metodologia alternativa de ensino, os problemas são extraídos da realidade pela observação realizada pelos alunos. Por isso, é importante não a confundirmos com a aprendizagem baseada em problemas, pois esta trata da proposta curricular, onde os problemas de ensino são elaborados por especialistas, permitindo que sejam abarcados
todos os conhecimentos essenciais do currículo (BERBEL, 1998).
A aprendizagem baseada em problemas, em conformidade com os
estudos de Freire (1975), constitui-se em um grande desafio para os docentes da saúde. Isto decorre do fato de que, embora a maioria seja especialista em questões relacionadas a doenças, apresenta dificuldades
para o trabalho com a realidade de pessoas e comunidades.
Acreditamos que essa forma de trabalho, para os docentes universitários da área da Saúde, esteja intensificando-se nas IES de maneira
inovadora, transformando esse ambiente e comportamentos até então
tidos como adequados e diferenciados para os cursos em questão. No
entanto, autores como Veiga, Rezende e Fonseca (2000), Cunha (1998),
consideram a inovação como algo processual, que não deve ser confundido com uma simples mudança de atitudes e comportamentos, pois é
um processo que vislumbra variações nos seguintes quesitos: relação
professor-aluno; teoria-prática; ensino-pesquisa; trabalhos em sala de
aula; formas de avaliação; interdisciplinaridade; dentre outras propostas inovadoras.
Dessa forma, as mudanças no cotidiano do professor surgem no
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dia a dia, sendo fundamental que ele seja capaz de perceber, entender,
analisar e acompanhar essas modificações que ocorrem no ensino superior, no século XXI. É nesse contexto que pensamos em discutir o papel
da educação de profissionais da área da Saúde, especialmente do enfermeiro, pois esse profissional/trabalhador polivalente deve ter uma visão
generalista, e não se manter fechado em uma especialização (DELUIZ,
1998).
3. Do enfermeiro-docente ao docente-enfermeiro: uma construção
possível
Temos presenciado as mudanças no ensino superior em seu contínuo movimento, nas maneiras de ensinar e aprender, investigar, produzir conhecimentos e promover caminhos de extensão, como forma de
responder aos diversos fatores que têm influenciado os aspectos social,
político e econômico. Dessa maneira, não poderia ser diferente no ensino superior de Enfermagem, pois como é sabido, a formação profissional dessa área tem recebido forte influência da política de saúde do
Mundo e, particularmente, do País.
Por isto é que fazer referência à formação superior de uma área
tão específica, como a Enfermagem, remete-nos à necessidade de retomarmos ao processo de mudanças de currículos como determinantes
formativos no ensino superior. Por conseguinte, entendemos que o modelo tradicional de educação nessa área progressivamente está sofrendo
influência da necessidade de mudanças urgentes.
Na atualidade, uma das características mais importantes do campo da saúde e, particularmente da Enfermagem, é a relação de sua complexidade com a educação e os demais campos, como o social, econômico e o político, em um determinado espaço geográfico. Em consequência, a prática do professor é solicitada a dar respostas à sociedade científica, tentando esclarecer essa relação como caminhos possíveis para
tornar viáveis as propostas alternativas ao atual sistema de saúde.
A expansão do que seria a saúde de um povo passa a tomar destaque quando, em 1990, a Lei 8.080, que “dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes,” esmiúça o atual conceito
de saúde, complementando em seu Art. 3º, que a “saúde é determinada
e condicionada à alimentação, à moradia, ao trabalho, à renda, à educação, ao transporte, ao lazer e ao acesso a bens e serviços essenciais a
vida.” (BRASIL, 1991).
Nessa direção, a garantia de saúde para todos, com base na
Constituição Federal, está intimamente ligada ao SUS. Trata-se do gerenciamento da saúde pública que surge na Constituição Brasileira, em
seu Art. 200, cujos princípios básicos voltam-se à universalização dos
serviços, à equidade, à descentralização dos atendimentos, à participação da população e à integralidade, esta percebendo o indivíduo em
suas necessidades biopsicossociais.
Em um campo maior de entendimento do que seja saúde, Pain
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(2010, p.10) afirma que a sociedade identifica as ações e serviços que o
setor saúde presta à comunidade. Portanto, espera-se que esse setor
cuide das pessoas, mediante ações individuais e coletivas que contribuam com a qualidade de vida. Desse modo, a saúde não se restringe aos
profissionais da área, pois vários saberes podem contribuir para a promoção da qualidade de vida.
Dessa maneira, Pain (2010) entende ainda que o SUS, associado a
prática popular do saber sobre saúde, escolas, associações de bairros,
representantes de classes, universidades e outros segmentos sociais,
acaba por produzir conhecimentos, novas tecnologias e inovações. A
consequência deste fato é a garantia da transmissão e difusão de tal
sistema, mediante atividade de ensino, pesquisa e extensão. A propósito, pensar saúde como prática social, como descrito pelo autor, remetenos a comentar brevemente os princípios doutrinários desse Sistema de
Saúde, de acordo com os preceitos constitucionais a seguir:
Universalização: entende-se a ampliação do direito, em
termos de cidadania, para toda a população, independente da situação ocupacional dos beneficiários, buscando a
inclusão de todos os segmentos da sociedade no atendimento público [...]; Equidade: é assegurar ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que
cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o
SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos [...]; Integralidade: é o reconhecimento na prática dos serviços de
que, cada pessoa é um todo indivisível e integrante de
uma comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível
e não podem ser compartimentalizadas; as unidades
prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.
(COSTA; LIONÇO, 2006, p. 47e 55).

Frente às diversidades apresentadas, percebemos que continua
sendo um grande desafio atender à gama de situações a que o SUS se
propõe. Além do dever das instituições de saúde que são as responsáveis pela gestão do sistema, precisamos compreender o espaço dos órgãos formadores, públicos e privados, no cumprimento dessas responsabilidades instituídas pelo sistema. Esses órgãos são os responsáveis
pela formação dos profissionais que viabilizarão o que está prescrito politicamente, uma vez que “o homem é um ser integral, biopsicossocial e
deverá ser atendido com essa visão integral por um sistema de saúde
também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde.”
(BRASIL, 2011, p. 57).
O SUS tem apresentado algumas propostas de mudanças na forma de reorientar as estratégias e modos de assistir, cuidar, tratar e
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acompanhar a saúde e agravos que podem comprometer essa saúde.
Por esse comportamento, podemos perceber a repercussão dessas ações
na área de educação, nos modos de ensinar e aprender.
Sob esse ponto de vista, é necessário acompanhar as mudanças
na área da Saúde que vão influenciar diretamente a Educação Superior
e o trabalho docente/discente. De acordo com Carvalho e Ceccim
(2006), existe uma história no ensino da Graduação na área da Saúde,
quando se identificam esforços em aproximar esse ensino às necessidades de saúde da sociedade. Daí, com o passar do tempo e a necessidade
de efetivação das propostas do SUS, estamos acompanhando como vem
estabelecendo-se essa relação entre ensino superior e política de saúde.
Dessa forma, os autores nos apresentam cronologicamente esse comportamento.
A consolidação do SUS requer a renovação permanente de iniciativas que visem resgatar, assegurar e implementar os seus princípios.
Nesse sentido, tem sido cobrado pelos órgãos controladores do ensino
superior em Enfermagem que a população acadêmica trabalhe na elaboração e na reelaboração de projetos pedagógicos orientados pelas diretrizes curriculares. Eles devem ser bem específicos quanto ao espaço de
desenvolvimento de práticas e dos pactos com a integralidade em saúde, à atuação multiprofissional e ao cultivo de conhecimento que venha
ao encontro das necessidades sociais.
Para atendimento do conjunto que é preconizado pela Política Nacional de Saúde, o MEC instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o direcionamento da formação dos profissionais de Enfermagem.
Assim, buscamos, por meio da revisão da literatura, refletir sobre os
acontecimentos que vêm influenciando essa formação profissional e
também a formação pedagógica desses profissionais.
Vimos que uma das dificuldades encontradas na profissão do professor da Educação Superior trata-se da falta específica de conteúdos e
legislações que estabeleçam quem é, e quem poderá ser esse profissional. Isto tem levado as IES a privilegiarem o professor conteudista, com
o domínio específico de sua área de formação inicial, fortalecendo esse
desencontro na formação profissional do docente universitário com as
reais necessidades do professor em seu campo de atuação - a própria
LDB, em seus Artigos 52 e 66, apresenta-nos uma lacuna no que se refere a essa formação. Sabemos que a Pós-Graduação, em seus cursos
de Mestrado e Doutorado, acaba por formar pesquisadores e não professores, não dispondo, até o momento, de uma preocupação mais efetiva
para tanto:
Só recentemente os professores universitários começam
a se conscientizar de que seu papel de docente no ensino
superior, como o exercício de qualquer profissão, exige
capacitação própria e específica que não se restringe a ter
um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor,
ou ainda apenas o exercício de uma profissão. (MASETTO, 2003, p. 13).
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Entendemos que no campo da Enfermagem, o enfermeiro-docente
tem buscado, individualmente, por necessidades particulares, suprir
essa lacuna em sua prática docente, por meio de cursos de especialização, o que nem sempre condizem com a expectativa do professor. Como
em outras áreas na Enfermagem, a formação do professor precisa ir
além da atualização científica, fazendo-se necessária também a formação pedagógica.
Um estudo realizado por Lima (2002) busca analisar o tipo de formação pedagógica do professor de Enfermagem, cujos dados revelaram
que sua formação não era adequada ao desempenho de atividade docente, mesmo recorrendo à formação pedagógica formal como recurso
auxiliar à prática docente. O autor conclui referindo que as ideias trabalhadas no período de formação pedagógica do enfermeiro têm ou tiveram pouca incidência sobre sua prática pedagógica. Isto significa que a
ausência de formação pedagógica sistematizada pode ser entendida pela
falta, na estrutura curricular de muitos cursos, de espaço para que se
discutam temas relacionados à Pedagogia, onde haja momentos que
possibilitem o debate com os acadêmicos de possível atuação como docente. (BERNARDINO JUNIOR, 2011).
A prática pedagógica do enfermeiro-docente vem sendo repensada, considerando as mudanças na formação do profissional-enfermeiro
a partir das DCN de 2001 (BRASIL/CNE, 2001), centradas das políticas
de saúde que contemplam os princípios do Sistema de Saúde Brasileiro,
sobretudo priorizando a integralidade da assistência. Nesse cenário, a
formação desse profissional precisa voltar-se para as transformações
sociais.
Consequentemente, o enfermeiro-docente, por meio de sua proposta pedagógica, deve manter diálogo com essas mudanças, pois o
princípio da integralidade requer que a formação do profissional esteja
integrada à realidade vivida pelos alunos e seja capaz de incorporar os
aspectos inerentes à sociedade globalizada do século XXI. Para tanto, é
solicitado ao enfermeiro-docente mudança de comportamento, para que
sejam atendidas as exigências das mudanças atuais e da educação do
futuro.
Hoje, a profissão já não é a mera transmissão de um conhecimento acadêmico ou a transformação do conhecimento comum do aluno em um conhecimento acadêmico.
A profissão exerce outras funções: motivação, luta contra
a exclusão social, participação, animação de grupos, relações com estruturas sociais, com a comunidade [...]. E é
claro que tudo isso requer uma nova formação: inicial e
permanente. (IMBERNÓN, 2002, p. 14).

Em prosseguimento a essa linha de pensamento, Imbernón (2001,
p. 43-44) afirma que a formação é um elemento essencial, mas não o
único a contribuir na formação profissional-docente. O autor considera
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que o desenvolvimento profissional é amplo, constituindo-se de inúmeros aspectos:
A nosso ver, a profissão docente desenvolve-se por diversos fatores: o salário, a demanda do mercado de trabalho,
o clima de trabalho nas escolas em que é exercida, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a carreira docente etc. e, é claro pela formação permanente que
essa pessoa realiza ao longo de sua vida profissional.

A respeito disso, Enricone (2007, p. 157) descreve que “o processo
de formação de docentes é uma tarefa que não se conclui. Incerteza,
complexidade e responsabilidade sempre estarão presentes para quem
está disposto a se arriscar.” Dessa maneira, a formação do docente em
Enfermagem deve ser consolidada com base no domínio de conhecimentos científicos e na atuação investigativa, tentando responder às incertezas e transformando a complexidade no processo de ensinar e aprender.
Daí investirmos numa formação continuada de professores que, segundo Behrens (2000, p. 53), deve estar fundamentada na reflexão sobre a
ação docente. Esse processo reflexivo deve indicar caminhos que modifiquem comportamentos de acomodação para o de superação de “o fazer
pelo fazer” para “o saber por que fazer.”
Ainda sobre essa temática, Pimenta (2005) defende que um processo de formação continuada deve fazer com que o professor reflita na
ação sobre a ação e a reflexão na ação. A autora afirma que essa conduta contribuirá também na identidade do professor.
No que se refere à formação continuada dos profissionais da área
da Saúde/Enfermagem no Brasil, o caminho político para consolidação
da integralidade para com os serviços de saúde tem recebido apoio do
Laboratório de Pesquisa de Práticas de Integralidade em Saúde (LAPPIS). Tal programa de estudos tem como propósito agregar pesquisadores que contribuem na identificação e construção de práticas de atenção
integral à saúde. A proposta dos estudiosos é repensar o que seja a integralidade, a partir da análise, divulgação e apoio a experiências inovadoras. Esse trabalho é constituído por vários profissionais tendo como
ponto inicial o conhecimento que é oriundo da prática dos sujeitos nas
instituições de saúde e na sua relação com a sociedade civil. O programa vem contribuindo no âmbito do ensino, oferecendo disciplinas na
Pós-Graduação lato e stricto sensu, bem como no âmbito da pesquisa,
promovendo estudos em diferentes regiões do País. Assim, espera contribuir com a formação de profissionais envolvidos com a integralidade
da atenção à saúde.
2

2O LAPPIS representa o crescimento e a institucionalização do projeto Integralidade:
saberes e práticas no cotidiano das instituições de saúde, criado em 2000, sendo
certificado em 2004 como grupo de pesquisa no diretório do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), conforme Pinheiro, R., Ceccim, R. B.
e Mattos, R. A. Ensinar saúde: a integralidade e o SUS nos cursos de Graduação na
área da Saúde. Rio de Janeiro: IMS/UERJ; CEPESC: ABRASCO, 2005.
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Para que haja melhoria na qualidade do trabalho docente do enfermeiro é necessário que ele se reconheça como tal, entretanto, para
muitos, a sua atuação docente é geralmente considerada secundária.
Na maioria das vezes, sua formação, em termos de Pós-Graduação, está
voltada à particularidade na área considerada por ele como primordial
“à Enfermagem.” Nessa perspectiva, entendemos que o processo de formação docente precisa ter significativo para quem o realiza e para quem
o propõe. Assim, Enricone (2007, p. 115) afirma que um processo formativo, além de outros elementos, deve reunir os seguintes itens: “incorporação das mudanças que os professores precisam realizar para
atender às novas exigências sociais e políticas, atualização dos conhecimentos pedagógicos, e a interação com os alunos.”
Portanto, a formação docente do enfermeiro precisa ser percebida
como um dos requisitos fundamentais para o alcance da qualidade do
trabalho desenvolvido por ele, sendo que as ações assistenciais e pedagógicas na Enfermagem devem estar imbricadas, pois a base de ambas
se sustenta no objetivo de ela ser “gente cuidando de gente.” Para Behrens (2000, p. 66), é necessário buscar a qualificação do docente universitário, como forma permanente de sua qualificação pedagógica, visto
que:
Não se trata de oferecer só cursos esporádicos sobre planejamento, avaliação e outros assuntos referentes à ação
docente. O processo para tornar o professor reflexivo sobre sua própria prática pedagógica demanda projetos que
envolvam os docentes em encontros com espaço para que
possam colocar as dificuldades e coletivizar os eixos. Ao
mesmo tempo, esses momentos de reflexão coletiva precisam de um pedagogo preparado para instigar os docentes
a refletir sobre suas dificuldades, indicando leituras e
discutindo referenciais para subsidiar uma renovação docente em sala de aula.

Desse modo, entendemos que a formação do docente-enfermeiro
deveria estar além de capacitações rápidas, muitas vezes proferidas em
palestras. Como afirmam Pimenta e Anastasiou (2002), a formação continuada de qualidade precisa de tempo, coletividade, construção de conhecimento e mudanças na condução pedagógica.
Assim os dados levantados nos levam a identificarmos que os enfermeiros-docentes, são professores, em sua maioria do sexo feminino,
porém percebemos certo equilíbrio entre os gêneros, demonstrando a inserção do homem na docência superior em Enfermagem, fato que foi
mudando com o passar dos tempos. A maioria possui entre 21 e 50
anos, e vários recém-ingressados na docência superior em Enfermagem.
Quanto à titulação, a maioria possui especialização, mas podemos perceber o interesse dos enfermeiros-docentes em fazer o mestrado e doutorado. Tal realidade acaba concentrando os enfermeiros-docentes na
graduação. A maioria exerce outras atividades profissionais, além da
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docência. Foi revelado que ainda existe uma concentração de enfermeiros na rede hospitalar, o que contradiz a indicação de valorização de
ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Chamou-nos a
atenção o fato de um número bem menor de professores se dedicar exclusivamente à docência.
Quanto aos valores das questões fechadas que envolvia a formação profissional, eles se revelaram como docentes que reconheciam a
importância do aperfeiçoamento didático-pedagógico e da titulação. Nas
concepções sobre os processos de ensino-aprendizagem, ainda prevaleceram a postura conservadora e o tradicionalismo das práticas pedagógicas. Ainda que em menor escala, alguns docentes valoraram de importante e muito importante o professor como principal sujeito em sala de
aula, o predomínio da memorização e se o aluno não aprendeu significando que o mestre não ensinou. Um número considerável de enfermeiros-docentes (39,5%) se mantiveram neutros, além de que 23,3% consideraram que o ensino-aprendizagem pode estar dissociado da pesquisa.
Em relação aos saberes docentes, prevaleceu a importância daqueles
advindos da experiência, sendo eles suficientes para desenvolver a própria prática. Quanto às relações interpessoais, os dados evidenciaram
uma tentativa de superação da figura autoritária e pouco próxima dos
alunos, onde os enfermeiros-docentes indicaram situações que podem
promover o convívio saudável entre docentes e discentes, afastando o
medo e a tensão no ambiente da Educação Superior em Enfermagem.
Quanto à questão aberta, após a codificação dos dados brutos das
respostas, foram encontrados vários significados que serviram de índices para inferir alguns resultados e facilitar a discussão. As respostas
revelaram o fato de que os enfermeiros-docentes desconhecem a linguagem das ciências da educação, pois foram formados por currículos de
base tecnicista, o que acabou, algumas vezes, provocando informações
equivocadas, confusas.
Em relação às respostas das subcategorias “formação docente”,
“processos de ensino-aprendizagem”, “saberes docentes” e “relações interpessoais”, obtivemos resultados que demonstraram várias concepções, associadas ao Princípio da Integralidade.
Partimos do entendimento que os enfermeiros já conheciam com
propriedade o Princípio da Integralidade preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém foi percebido que ele ainda é incipiente no
discurso de alguns enfermeiros-docentes.
Quanto à formação docente, pudemos identificar que os sujeitos
se reportam ao termo de maneiras distintas, algumas vezes relacionando-o com a formação do bacharel enfermeiro e o Princípio da Integralidade e, em outros momentos, alheios a essa situação. Identificamos
que a ideia do que seja integralidade como princípio, algumas vezes, foi
percebido pelo enfermeiro-docente como assunto pontual que deveria
ter sido trabalhado em sua formação, não valorizando que o princípio
em si pode e deve ser construído ou reforçado a cada situação. Assim, a
necessidade de consolidar o SUS e o seu modelo de assistência integral
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à população, indicou que os enfermeiros-docentes precisam se organizar melhor e fortalecer os objetivos reais da Educação Superior em Enfermagem tendo o atual sistema de saúde como substrato de desenvolvimento.
Percebemos, ainda nessa subcategoria, certa inquietação dos professores quanto à falta de formação pedagógica, reconhecendo a importância da capacitação ou procurando rever sua prática. Não obstante,
conciliar a carga horária de uma profissão como a de enfermeiro e a formação docente, ainda é uma dificuldade a ser vencida.
Na subcategoria processo ensino-aprendizagem, percebemos
como destaque a figura do aluno, bem como a de um novo ator social
constituído pela comunidade. Identificamos situações onde o enfermeiro-docente buscou dar ao aluno e a Enfermagem uma postura mais
participativa com incentivo à leitura, debates, problematização, relação
teoria-prática, construção do conhecimento e a importância de despertar no aluno seu papel como profissional ético e cidadão, situações essas percebidas como evolução do próprio ensino da Enfermagem e do
atual sistema de saúde em suas ações de atendimento integral à população.
Na subcategoria saberes docentes não houve entendimento claro
sobre o termo, sendo confundido com saberes ligados aos conteúdos de
Enfermagem em sua área específica. Vimos ainda que alguns professores reconheciam e buscavam aprimorar-se em relação aos saberes pedagógicos, apesar do destaque para aqueles advindos da experiência.
Percebemos que, embora os enfermeiros-docentes não tenham a formação específica na área da educação, se mostraram ativos no processo de
construção e valorização de diversos saberes.
As relações interpessoais foram citadas pelos professores como
elemento necessário em sua prática pedagógica. A maioria dos docentes
afirmou aprender a reconhecer o aluno como ser biopsicossocial, a
manter uma relação de respeito mútuo e a criar vínculo com ele, situação que vem sendo modificada nos cursos de Enfermagem que, aos
poucos, foi se libertando de uma rígida autoridade. A prática adotada
por esses enfermeiros-docentes estimula, nos alunos, a reprodução dessas atitudes para com aqueles que cuidarão, possibilitando mudanças
de comportamentos desumanos nas instituições de saúde.
Respondendo ao segundo problema proposto neste trabalho, sobre quais as relações que o enfermeiro-docente estabelece das quatro
categorias com o Princípio da Integralidade preconizado pelo SUS, percebemos a falta de um pensamento coletivo sobre elas, onde o agir docente acaba se transformando em um trabalho solitário, quando a necessidade atual requer a ação multidisciplinar, transdisciplinar.
Este estudo indicou que os enfermeiros-docentes confundem alguns termos da área da educação, dificultando o esclarecimento de seu
pensamento, da mesma forma que, em alguns relatos, identificamos o
uso de termos confusos em relação ao Princípio da integralidade e ao
SUS como um todo. Algumas propostas surgiram em relação a treina-
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mentos, cursos, aperfeiçoamentos, mas voltados à área específica da
Enfermagem ou afim, reforçando a ideia no enfermeiro-docente de se
tornar, cada vez mais, enfermeiro. Percebemos ainda que, de uma forma
tímida, alguns se arriscam ao uso dos termos das categorias em estudo,
porém a relação com sua atividade laboral como docente ainda gera
dúvidas e emprego diverso. Identificamos a necessidade de discussão
sobre as formas de pensar e construir conhecimentos nesse campo, ou
seja, educação na saúde/Enfermagem que configure a relação das categorias em questão com o princípio da integralidade do SUS, que surge
como uma questão significativa e que merece reflexão.
Após conhecermos a realidade dos enfermeiros-docentes atuantes
nos cursos de graduação em Enfermagem no estado do Amapá, identificamos que, são profissionais que exercem a docência sem ter uma formação pedagógica sistematizada, defendemos aqui a importância dessa
formação para a docência, por entender que somente uma formação específica (adquirida no curso de Graduação em Enfermagem e nas pósgraduações) não é suficiente para o desenvolvimento da docência.
O estudo nos mostrou que passamos por um momento de revisão
das nossas práticas pedagógicas, profissionais e pessoais. Tanto os
membros das IES como dos serviços de saúde que fazem parte da formação dos profissionais da área precisam repensar qual o seu papel
nesse processo e, assim, será possível repensar o currículo do curso de
Graduação em Enfermagem. Nesse momento de transformações, é necessário rever nossa disposição para nos transformarmos e, consequentemente, para transformarmos as relações que estabelecemos com o outro, fato bem perceptível nesse trabalho.
Esse período de transformações tem indicado que não basta ser
um enfermeiro excelente em sua área de atuação para ser um bom professor. As exigências legais também aumentaram e se passou a cobrar
títulos de Mestre e Doutor aos professores que atuam na Educação Superior de Enfermagem, para que os cursos em que estão envolvidos sejam bem avaliados.
Outros aspectos podem ser citados, como a reconfiguração do Sistema de Saúde do País, que passou a influenciar diretamente o currículo dos cursos de Graduação em Enfermagem. Considerou- se a abrangência da saúde nos momentos atuais como qualidade de vida, envolvendo aspectos como habitação, segurança e lazer, estimulando no futuro profissional uma conduta humanística, transdisciplinar e criativa.
Constatamos o reconhecimento, por parte de alguns enfermeirosdocentes, da realidade social onde os cursos estão inseridos, pois parte
das atividades demanda diálogo entre universidades/faculdades, os serviços, principalmente do SUS, e a comunidade, ficando evidente a necessária relação deles com o sistema de saúde, com os programas de
prevenção e promoção à saúde das comunidades.
Este estudo revelou que a indicação do professor renomado profissionalmente para assumir a DU já não se configura como imprescindível, pois nos deparamos com um vasto quadro de atividades e serviços
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assumidos pelos enfermeiros, além da docência. Assim, podemos perceber a renovação nas áreas de atuação dos enfermeiros-docentes, onde
eles extrapolam espaços considerados tradicionais no atendimento da
Enfermagem. Dessa maneira, este estudo identificou várias docências
que ainda enfrentam muitas dificuldades no âmbito pedagógico.
A partir dos resultados que passaram a ser conhecidos, propomos
algumas ações que poderão ser desenvolvidas pelas instituições de ensino superior com o intuito de promover mudanças na formação e prática
dos enfermeiros na condição de docentes universitários, como as indicadas a seguir: sensibilização do enfermeiro, docente universitário acerca
da relevância da formação pedagógica sistematizada para a atuação docente, voltada ao desejo de transformação; manter o Projeto Pedagógico
como parte integrante da atividade dos enfermeiros-docentes, por ser
ele, o norteador do ensino-aprendizagem com foco no SUS/Integralidade, além de apresentar o perfil do enfermeiro a ser formado pela IES;
criação, por parte das IES, sejam elas públicas ou privadas, de uma política de formação do docente universitário para oferecer subsídios tanto
aos professores iniciantes na carreira universitária quanto aos já atuantes.
O Estado do Amapá, por ser jovem e a Educação Superior ainda
estar em fase de amadurecimento, é necessário que se considerem não
só os professores efetivos, mas também os contratados temporariamente e os substitutos. O objetivo de oferecer um curso com uma formação
pedagógica sistematizada é o de dar subsídios ao docente para sua atuação profissional, levando-o a refletir sobre a complexidade da educação, do processo de ensino-aprendizagem, dos saberes docentes, das relações interpessoais (professor e aluno). Das IES estudadas, uma já
mostra essa preocupação em seu Plano de Desenvolvimento Interinstitucional, inclusive com a proposta de oferecimento de uma formação
pedagógica sistematizada continuada para todos os docentes formados
nas diversas áreas do conhecimento, que já atuam no ensino superior.
Assim, o que ainda podemos chamar de proposta está relacionada ao
entendimento de que essa formação é uma tarefa contínua, que não se
esgota em um curso esporádico. Pelo contrário, deve ser uma atividade constante, pois levará o docente a refletir não só sobre os problemas educacionais amplos, mas também sobre a própria prática;
Outra proposta seria a “obrigatoriedade” de que todos os alunos
de mestrado, independente da área, cursassem uma disciplina relacionada à formação pedagógica para a docência, pois parte dos pesquisadores, ao defenderem suas dissertações ou teses, atuarão como professores universitários sem ao menos ter uma formação voltada para a docência; Ressaltamos que não se trata aqui de rápidos cursos e treinamentos, pois entendemos que precisamos ir mais além para fortalecermos a docência superior em Enfermagem; pois as instituições formadoras devem considerar que a formação pedagógica sistematizada é apenas um dos requisitos para a melhoria da qualidade da educação universitária, pois essa se relaciona, também, às condições de trabalho do
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docente, tais como: remuneração, recursos físicos e materiais, planos
de carreira, redução do número de alunos na sala de aula, no campo de
aula prática e em locais de estágios dentre outros.
Pensar em uma qualificação específica para atuar na DU é realmente importante para o desempenho dessa função. Em decorrência
das mudanças advindas da estrutura organizacional do ensino superior,
dos impactos tecnológicos e das revisões realizadas em determinadas
áreas profissionais por exigência legal, atualmente vem sendo exigido
um perfil do docente que tenha capacidade de trabalhar com o novo,
que seja criativo, que saiba mediar a comunicação e desempenhe o papel de cooperador na relação professor-aluno (MASETTO, 2012). Sob
esse ponto de vista, podemos questionar até quando se vai permitir que
profissionais-professores, sem a devida formação pedagógica para o ensino superior, possam ministrar aulas?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das respostas emitidas, fica claro que os docentes de
Enfermagem consideram ser necessário que o professor da Educação
Superior tenha formação específica para atuar na docência. Tais dados
fazem crer que há uma crescente preocupação com a formação pedagógica desses profissionais, viabilizando uma Docência Universitária pautada no profissionalismo.
Por isto, acreditamos que para a realização de uma formação docente de qualidade, para a formação do docente/enfermeiro, além do
que foi apresentado até o momento, é necessário associarmos o que
chamamos de categorias básicas para a DU - formação profissional,
processo ensino-aprendizagem, saberes docentes e as relações interpessoais professor/aluno -, ao princípio da integralidade, concepção tão
enfatizada pelo SUS e pela legislação do ensino superior.
Assim, concluímos que, mesmo de forma acanhada, os participantes dessa pesquisa sentem a necessidade de ter uma formação pedagógica específica para atuar na Docência Universitária. Apontam tal
dificuldade, não pela ausência de empenho próprio, mas pela falta de
estímulo e interesse das IES em criarem situações de formação e valorização da docência no ensino superior. A vontade de ser um enfermeirodocente ou docente/enfermeiro perpassa por uma reflexão da docência
que se vive atualmente nos cursos de Graduação em Enfermagem.
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DIÁLOGOS ENTRE FORMAÇÃO E CIDADANIA:
CONTRIBUIÇÕES DE CECÍLIA MEIRELES PARA A
EDUCAÇÃO1
Regina Lúcia da Silva Nascimento*
Selva Guimarães**

INTRODUÇÃO
Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu na Tijuca, cidade
do Rio de Janeiro a 7 de novembro de 1901. Filha de Carlos Alberto de
Carvalho Meirelles, funcionário do Banco do Brasil e Matilde Benevides,
professora primária. Com a morte dos pais, Cecília Meireles passou a
ser criada pela avó, a senhora Jacinta Garcia Benevides, natural da ilha
de São Miguel, nos Açores. Os conhecimentos, a dignidade e a elevação
espiritual da avó materna influenciaram muito na formação da jovem
escritora. No ambiente familiar, Cecília Meireles conviveu com pessoas
que marcaram profundamente a sua infância, dentre elas, a babá chamada Pedrina, cujas lições sobre manifestações da cultura popular foram muito importantes na tessitura da história de vida da jornalista.
Em 1917, Cecília Meireles diplomou-se Professora, pela Escola
Normal do Rio de Janeiro. Como normalista dignificou os saberes e o
status proporcionados pelo diploma, ao acreditar no poder da educação,
sob os princípios da Escola Nova.
Na condição de assinante do Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova (1932),2 documento que reivindicava a reconstrução do sistema
educacional brasileiro, à luz de ideias de John Dewey (1859-1952), pensador do pragmatismo norte-americano, Cecília Meireles, conforme Vidal (2008, p 233), demonstrou que não viu apenas passar o bonde das
normalistas “trajadas com saia pregueada de casimira marinho; blusa
1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação intitulada Entre o poético e o
histórico: interlocuções de Cecília Meireles com a educação brasileira. Programa de PósGraduação em Educação/FACED/UFU, com orientação da Profa. Dra. Selva Guimarães.
*Doutora em Educação pelo Programa de Doutorado Interinstitucional (DINTER)
UFU/UNIFAP. Mestre em Linguística Aplicada de Literatura Brasileira – UNICAMP.
Graduada em Letras Português/Francês – UFPA. Professora Adjunto/Curso de
Letras, matéria de Literatura Brasileira de Literatura Brasileira – UNIFAP. e-mail:
relusi.nascimento@gmail.com
**Doutora em História – USP. Pós-Doutorado em Educação – UNICAMP. Professora
Titular – FACED/UFU. Pesquisadora de Produtividade/Nível 1C. e-mail: selva@ufu.br
2Nesse Manifesto, são apresentados os princípios e as ações para a reconstrução educacional brasileira. Dentre os 26 signatários, além de Cecília Meireles, podem ser citados: Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço Filho. Sobre esse tema, consultar o
livro organizado por MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck; VIDAL, Diana Gonçalves e
ARAÚJO José Carlos Souza (Org.). Reformas educacionais: as manifestações da escola nova no Brasil (1920 e 1946). Campinas: Autores Associados; Uberlândia: EDUFU,
2011.
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branca, manga comprida de pano não transparente, que podia ser morim, linho ou tricoline, abotoada com botões de madrepérola.” Isto porque ocupou um lugar de destaque no cenário educacional brasileiro, ao
defender o papel da escola laica e pública na vida e a sua função social,
o ensino misto, a democracia, enfim a cidadania.
1. Diálogos pertinentes
Com o propósito de defender a Escola pública e laica, a educadora
Cecília Meireles combateu o Decreto n. 19.941, de 30 de abril de 1931,
do ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos, que restabeleceu
o ensino religioso nas escolas públicas, como matéria facultativa para
os alunos, “apesar de todos os protestos do povo, que, afinal de contas,
a gente pensava que mandasse alguma coisa, no regime democrático,”
(MEIRELES, 2001, v. 3, p. 27) contrariando um dos princípios básicos
da Escola Nova: a laicidade, aspecto que Cecília Meireles considerava
um grande avanço no sistema educacional brasileiro.
Ao atribuir à educação a tarefa de atingir o ser humano em todas
as suas dimensões, Cecília Meireles defendia na ação educacional, a importância da leitura, pelo fato de compreendê-la como uma prática importante na formação. Isto nos remete a Roger Chartier (1996), ao situar a questão da leitura como uma prática em que o leitor constrói significados, sem deixar de alavancar os rastros do vivido no espaço em que
está inserido.
Tomamos como exemplo, uma passagem da conferência Ce que
j’ai vu au Pacifique, de autoria do historiador Pierre Benoit, na crônica
“Os poetas e a infância,” publicada por Cecília Meireles no jornal Diário
de Notícias, em 7 de julho de 1931. Tal obra evidencia a posição do autor ora citado, a qual se pode perceber no seguinte trecho:
Pierre Benoit desde os doze anos se pôs a sonhar com o
Pacífico. Com que outros mares muito mais terríveis,
muito mais profundos terão ficado sonhando outras crianças? E assim como o escritor francês se sentiu arrastado invencivelmente para os horizontes que mais tarde
possuiu dentro das suas pupilas, para onde estarão sendo arrastadas todas as crianças do mundo, quando se
debruçam para as suas primeiras leituras? E que podemos nós fazer por elas? Para que as suas aventuras sejam as mais belas, as mais propícias, as mais deslumbradoras? (MEIRELES, 2003, p. 295).

Os questionamentos feitos por Cecília Meireles nos remeteram ao
texto “Literatura, experiência y formación,” de Jorge Larrosa, em virtude
de o referido autor abordar a leitura não como um passatempo, um mecanismo de evasão do mundo real, mas formação, pois:
El saber de experiencia no está, como el conocimiento científico, fuera de nosotros, sino que sólo tiene sentido en
el modo como configura una personalidad, un carácter,
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una sensibilidad o en definitiva una forma humana singular que es a la vez una ética (un modo de conducirse) y
una estética (un estilo). Por último, tiene que ver con
la ‘vida buena’ entendida como la unidad de sentido de
una vida plena: una vida que no sólo incluye la satisfacción de la necesidad sino, sobre todo, aquellas actividades que transcienden la futilidad de la vida mortal. El saber de experiencia enseña a ‘vivir humanamente’ y a conseguir la ‘excelência’ en todos los ámbitos de la vida humana: en el intelectual, en el moral, en el político, en
el estético... (LARROSA, 1995, p. 24).

Com base no ponto de vista de Larrosa, podemos compreender
melhor o porquê de Cecília Meireles registrar a contribuição do elemento cultural na formação coletiva e individual do cidadão. Afinal, a educação ao ser entendida como uma ação global e permanente que cria
oportunidades de escolhas, não pode ficar alheia ao acervo construído
pelo homem, ao longo de sua história. Cabe à Escola, então, como uma
instituição que representa e modifica a organização social, reconhecer
que as diferentes formas de manifestação cultural têm tanta importância como o desenvolvimento de habilidades como ler, escrever e contar
para vivir humanamente, nos termos de Larrosa (1995).
Sob esse enfoque, destacamos a posição de Cecília Meireles diante
das vantagens da linguagem cinematográfica, no processo de ensino e
aprendizagem, a fim de demonstrar que o cinema educativo constituíase numa necessidade oriunda do próprio momento de modernização,
que exigia a utilização de novas tecnologias no âmbito do ensino. Por
essa razão, na crônica “Cinema e educação” publicada no jornal A Manhã, em 9 setembro de 1941, Meireles (2003, p. 318) afirmou que:
[...] é o cinema um grande livro que pode ser visto, ao
mesmo tempo, por um grande público – e uma boa coleção de filmes científicos, fortes e vivos, como essa préhistória de Walt Disney, equivaleria a uma biblioteca de
divulgação científica, uma biblioteca ambulante, indo até
as populações rurais, até os iletrados, para os quais um
locutor discreto, sem bizantismos de linguagem nem de
voz, serviria de explicador – ampliando a órbita de cultura das classes mais desfavorecidas. (grifos das autoras).

As expressões em destaque “um grande livro” e “um grande público” evidenciam a relevância dada por Cecília Meireles ao papel do cinema no contexto educacional, inclusive pelo fato de esta arte alcançar as
“classes mais desfavorecidas,” em virtude de sua linguagem não depender do código escrito, permitindo às gerações analfabetas o acesso aos
valores culturais. Logo, não era preciso estar alfabetizado, bastava interagir com a imagem.
Para Campos Junior (2007, p. 7), o cinema faz parte da comunicação e da cultura de massa. Assim, o professor deve observar que “um
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filme possui uma estrutura em sua produção que deve ser levada em
consideração enquanto ferramenta educacional de importância no sentido de uma construção de cidadania.”
Nessa perspectiva, faz-se necessário frisar que cabe à Escola aparelhar-se de instrumentos audiovisuais que contribuam com a obra
educativa. Segundo Cecília Meireles (2003, p. 317), na crônica anteriormente citada, a inserção da “técnica cinematográfica é desde muitos
anos considerada auxiliar poderoso do professor, em todos os campos
de ensino.” Concepção análoga pode ser encontrada no trecho a seguir:
Distrai, fascina, inquieta, seduz, comove, inspira e provoca diversas sensações, como medo, alegrias e tristezas.
Alimenta a nossa imaginação e sonhos, amplia o modo de
ver, sentir e compreender as pessoas e o mundo. Com o
avanço de novas tecnologias, desenvolveu-se de forma
rápida e sofisticada, tornando-se uma poderosa indústria, capaz de mobilizar milhões de espectadores, consumidores culturais em diferentes lugares do planeta. Logo,
o cinema detém um enorme poder de produção, difusão e
introjeção de valores, ideias, padrões de comportamento e
consumo, modos de leitura e compreensão do mundo.
(GUIMARÃES, 2009a, p.152).

Sendo assim, é possível lançar elementos adicionais à análise ora
empreendida, conforme entendimento manifesto por Eiterer (2004, p.
151) “[...] leitores de diferentes meios sociais fazem leituras diferentes
de uma mesma obra, pois mobilizam seus valores para significá-la, da
mesma forma [...] Um mesmo filme não significa o mesmo para diferentes grupos socioculturais”.
Assim, o que dizer da relação entre o samba e a educação?
Estou vendo o leitor encrespar a testa com o título. Tenha
a paciência: à primeira vista, parece, talvez, estranho
afirmar- se que o samba possa concorrer para a educação, a não ser no sentido oposto. Se levarmos em conta,
porém, que todas as danças populares não são mais que
restos bem ou mal conservados de cerimônias ou festividades tradicionais que, por sua vez, representaram, para
a sociedade que as originou, oportunidades e pretextos
de caráter educativo, então, já podemos entrever no samba uma função que não contradiz o título. Trata-se, afinal, de um jogo (no sentido pedagógico), com as qualidades que os jogos têm em educação: possibilidades individuais de adestramento, exercício de sentidos e faculdades, submissão à disciplina do ritmo, domínio do corpo e
seus movimentos, aguçamento da sensibilidade pela obediência à coreografia. E tudo isso, fora da dança, se reflete no comportamento geral, traduzido em agilidade e capacidade de controle, úteis, sem dúvida, no domínio da
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vida prática. (MEIRELES, 2003, p. 341).

Cecília Meireles ao trazer para a discussão uma manifestação popular como o samba, e associá-la à educação, à primeira vista, pode parecer estranho. Entretanto, cabe aqui lembrar que a poetisa 5 concebia a
educação como uma ação que ultrapassava a simples noção de ler, escrever e contar. Em função disso, avaliava pertinente levar em conta os
saberes e as práticas educativas e culturais produzidas em outros espaços, ou seja, fora dos muros da Escola.
Tal posicionamento nos aproximou de Lima (2002), que orientado
pelo sentido antropológico, considera a cultura como “um elemento dinâmico, em movimento, em transformação, um elemento vivo.” (LIMA,
2002, p. 174). Isto porque acreditamos que existe relação com o debate
proposto por Cecília Meireles, com o intuito de expressar as conexões
entre o samba e a educação, uma vez que:
3

Quem se der, porém ao trabalho de subir a um desses
morros pobres onde existem escolas de samba, e levar os
olhos ansiosos de compreender e interpretar, verá que o
samba pode não ser tão formidável como se diz às vezes,
mas está cumprindo uma missão que não deixa de ser
educativa, e que enternece aos que gostam da humanidade, e desejariam vê-la melhorada por meios pacíficos.
(MEIRELES, 2003, p. 342).

Nesta perspectiva, cabe à Escola compreender que há diferentes
culturas e que cada uma tem algo a dizer. Nesse caso, requer que a cultura escolar conheça, reconheça e interaja com os traços que marcam a
produção cultural de outros grupos sociais dos quais, com certeza, educandos são provenientes. A propósito disso Meireles (2003, p. 342) argumenta “[...] mas a escola de samba não ensina a ler, nem a escrever,
nem a contar – dirão os partidários de uma instrução mínima. Claro
que não. Formalmente, não. Mas ler, escrever e contar não significam
sempre educar”.
Neste cenário, de que maneira encontrar a conexão entre a educação e o samba?
Conforme Lima (2002), o samba possui uma história. Por isso há
necessidade de ultrapassar as explicações dadas pelo senso comum,
tais como: “o samba veio da África,” “é música negra brasileira,” a fim
de compreender que existe um processo subjacente à cultura do samba
que se liga ao contexto social, econômico, político e religioso. Nesse sentido, as Escolas de Samba tiveram um papel essencial ao “formatar” o
samba, ou seja, foi a partir de o trabalho realizado pelas Escolas que
3A palavra poetisa é em concordância com a defesa sobre o uso do termo para designar mulheres que produzem textos literários. Fonte: REZENDE, Jussara Neves. Em
defesa
do
uso
da
palavra
“poetisa.”
Disponível
em:
<http://www.overmundo.com.br/overblog/em-defesa-do-uso-da-palavra-poetisa>.
Mas, ressalta-se que a própria Cecília Meireles, entendendo que poesia não tem sexo,
autodenominava-se de poeta, adjetivo com o qual gostava de ser identificada.
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esse ritmo teve a sua identidade e sua visibilidade definidos. Sob esse
ponto de vista, o autor apresenta elementos que compõem a cultura do
samba: mediação cultural, identidade cultural, afirmação social, memória coletiva, sociabilidade, respeito aos direitos, contradições e conflitos,
tradição e renovação e socialização de saberes, os quais a nosso ver podem ser apreendidos na seguinte passagem da crônica “Samba e Educação:”
Ora, não se diz que a vida social educa os bons hábitos,
cultiva os sentimentos de cordialidade, de cooperação, de
simpatia, mantém o equilíbrio humano, permite a troca
de experiências, oferece outros pontos de vista – enfim,
melhora o indivíduo intelectualmente e moralmente? Por
que tudo isso há de ser negado à escola de samba? A escola de samba é o orgulho do morro, que todo se limpa e
enfeita nos dias de função. Ela exige de seus frequentadores certos cuidados de vestuário, que constituem, para
a esfera da atuação, um melhoramento considerável, não
apenas de higiene, mas também de elegância. O salão de
escola de samba é um museu ilustrativo para o estudioso
dos nossos costumes: vultos notáveis da história, poetas
e artistas famosos ali são reverenciados em efígie, ao lado
de poéticas imagens de santos católicos. A escola de samba tem sócios de todas as idades. Velhos e crianças brincam lado a lado com rapazes e gente madura. É mesmo
da tradição que, antes de nascer se pode chamar, sem
dúvida alguma educação pré-natal... Na parede de uma
escola de samba podem ser encontradas coisas assim:
‘Pede-se aos cavalheiros que tratem as damas com toda a
dignidade: assinado – um colega’. E isso, evidentemente,
é uma demonstração de finura, e boa orientação ética.
(MEIRELES, 2003, p. 343).

Como se pode perceber nesse excerto, há expressões que registram a presença de uma série de elementos na cultura do samba. Por
exemplo, “o salão da escola de samba é um museu ilustrativo” remete à
questão da memória coletiva, é o samba funcionando como memória, ao
apresentar aspectos significativos da história de um grupo social; “velhos e crianças brincam lado a lado com rapazes e gente madura” traz a
lume a sociabilidade, pois é no espaço reservado ao samba que pode
acontecer um processo de integração social.
Lima (2002, p.180) destaca um dos elementos que compõem a
cultura do samba: a socialização de saberes, elemento-chave que o autor assim esclarece:
Porque não se trata somente da socialização e transmissão de saberes com referência à composição, instrumentalização e dança do samba, bem como organização das
Escolas de Samba e eventos como o desfile na avenida,
que por si só já são importantes. Trata-se, ao mesmo
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tempo, de socializar ethos, códigos, estratégias de sobrevivência, de resistência cultural, de afirmação de um grupo social que além de estar na base da pirâmide social,
sofre a discriminação e o preconceito, e tem o peso da
história de vários séculos de opressão. A socialização de
saberes e práticas, em íntima inter-relação, constitui o
centro do processo educativo inerente à cultura do samba.

Por todas essas razões, o pesquisador acredita que se a escola formal estabelecer um diálogo com a cultura do samba poderá potencializar o saber do educando. Isto contribuiria para valorizar o seu pertencimento cultural, “produzindo outra coisa que não a evasão escolar, ainda que reconheçamos que este grave problema repouse em várias questões.” (LIMA, 2002, p. 200).
Vale ressaltar que os episódios vivenciados por Cecília Meireles no
campo pessoal e profissional, foram captados pela sua percepção artística e formação pedagógica numa atitude de “vanguarda.” Nesse sentido, surgiu um espírito crítico e insatisfeito de uma educadora e jornalista, mediante as questões educacionais que afligiam a população brasileira, as quais foram discutidas por ela com o intuito de provocar a reflexão crítica do leitor acerca de o panorama social, artístico e cultural
por meio de uma “trincheira de combate:” a imprensa do País, notadamente a localizada no Rio de Janeiro, por intermédio de crônicas “finas
e mordazes.”
Nesse panorama, de acordo com Cecília Meireles, na crônica “Imprensa e educação,” o jornal desempenhou forte papel educativo “pela
amplitude de sua órbita de ação, pela facilidade de acesso a todas as
classes sociais, e pela sua renovação diária, o que lhe permite acompanhar a vida em todas as suas transições.” (MEIRELES, 2003, p. 315).
Ao meditarmos acerca de a noção de leitura como construção de
sentido defendida neste texto, surgiu a pergunta: vale também para o
jornal essa concepção? Evidentemente que sim! Cecília Meireles respalda essa posição quando asseverou que:
O jornal, como qualquer outra leitura, não é nada, por si
mesmo. Assim como o leitor depende dele, também ele
depende do leitor, para uma ação de real eficiência. [...]
O jornal encaminha para outras leituras, para outras atividades, sugere, inspira, vitaliza. Daí por diante, o homem que compra o jornal passa, de freguês, a colaborador. Reflete sobre o que leu, recorda, compara, planeja,
experimenta. Quantos estudos, quantas invenções, quantas mudanças de rumo na vida individual ou coletiva têm
dependido de uma linha de jornal! (MEIRELES, 2003, p.
315).

A concepção de Meireles exposta na crônica “Imprensa e Educação” impele à dimensão dialógica proposta por Mikhail Bakhtin (1999).
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Isto pelo fato de conceber esse gênero como uma expressão artística que
ao abordar, por meio da palavra impressa temas variados do cotidiano,
que para Bubnova (2009, p. 38) inclui “a obra, o autor e o receptor, à
medida que a primeira é produto da interação entre as outras duas instâncias, e as três remetem ao contexto, isto é, à situação externa ao ato
comunicativo.”
Assim, cremos que a interação jornal/crônica/leitor, propiciada
pela leitura de textos de Cecília Meireles, ao divulgar suas ideias, favoreceu a reflexão do leitor sobre questões relativas ao seu contexto social. Nesse caso, o jornal como veículo de informação permitiu ao leitor
entrar em contato, com aquilo que Santos (2005, p.133) designou como
‘[...] a reserva de memória coletiva e cotidiana que, gravada e impressa,
pode ser traduzida, reinterpretada, recontada, permitindo fazer durar o
efêmero e passageiro. Logo, por meio do jornal, memória e criação
aliam-se”.
Com base nessa concepção, Meireles (2003, p. 314) desenvolveu o
seguinte pensamento a respeito do mistério que envolve a leitura do jornal: “as coisas escritas são respostas para coisas não perguntadas, mas
existentes dentro de cada um como nebulosas interrogações. Tal qual
na vida e no sonho.”
Devidamente ancoradas nas palavras da cronista, compartilhamos mais uma vez da concepção de diálogo proposta por Bakhtin
(1999), para reafirmar que a ação de ler uma crônica de Cecília Meireles, só se torna possível mediante o encontro entre a palavra lida no referido texto e as “contrapalavras” do leitor que não podem ser previstas
durante o processo de interação. Sobre o tema, Paulino et al. (2001, p.
45) observaram que “o simples ato de folhear o jornal já pode ser o indicativo de uma maneira de ler não só o jornal, mas também a sociedade
em que ele circula.”
Sobre esse assunto Cecília Meireles (2001, p. 169), na crônica “A
responsabilidade da imprensa” publicada no jornal Diário de Notícias,
em 23 de setembro de 1930, afirmou que:
Na vida moderna, o jornal tende, cada vez mais, a ser,
para o povo, a forma rápida e imediata de cultura, e,
como tal, a determinar-lhe uma orientação e a modelarlhe um caráter [...] O jornal substituiu a biblioteca. Até
na escola se verifica a vantagem de fazer a criança ler o
que de mais interessante vai acontecendo pela terra, dia
a dia, pondo-a desde logo em comunicação com fatos vivos, em vez de lhe transmitir a ciência dos livros muitas
vezes já em atraso. Temos necessidade de estar ao corrente de tantas coisas que o noticiário sucinto do jornal é
a súmula indispensável para estarmos a par da atualidade. Mas, como sempre sucede, por isso mesmo que o jornal sobe de importância, como órgão informativo, e sua
responsabilidade cresce, também, proporcionalmente,
pois é mister que seja o mais verídico possível, para que
não conduza ao erro o povo que se orienta pela sua leitu-
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Alves (2012, p. 87), em análise à matéria publicada por Cecília
Meireles, assim se manifestou a respeito do papel da imprensa escrita:
[...] o jornal visto sob a ótica da crônica de Cecília era um
veículo simultaneamente importantíssimo e perigoso –
porque formador de opinião – e que ela exposta por sua
própria lente, foi uma autora-educadora disposta a usar
altruisticamente desse veículo, no desafio de fazer um
‘jornal verídico’. De suas mãos, o texto saía ‘conscienciosamente feito’, de maneira que ela se sentia à vontade
para ‘colocar embaixo a responsabilidade intransigente
da sua modesta, mas honestíssima assinatura.’

De acordo com Ivani Fazenda (2007, p. 54), cabe à linguagem o papel de
estabelecer a relação homem-mundo, uma vez que de posse da palavra,
o homem interfere no mundo. Nesse caso, “a palavra é a arma que o homem possui para dominar o mundo e fazer-se senhor dele.” Dessa perspectiva, postulamos que Cecília Meireles ao exteriorizar o seu pensamento, estabeleceu o seu encontro com o outro, no intuito de, pela palavra, efetivar um diálogo com o seu leitor e para isso, o jornal foi um espaço fundamental. Pensamento similar pode ser verificado adiante:
[...] dotado de articulação com o próprio sistema escolar
que se constituía, Cecília Meireles transmitia suas ideias
com a intenção de obter um grau maior de eficácia do que
aquele alcançado em sua experiência como professora.
Além de pretender superar os obstáculos cotidianos inerentes à vida escolar, tencionava ainda atingir, dessa outra forma, um público bem mais amplo e diversificado.
(MAGALDI, 2001, p. 134).

No que diz respeito a essa interlocução, Fazenda (2007, p. 56-57)
afirma que “através da leitura existe a possibilidade de um autêntico diálogo, pois nela não existem os entraves do relacionamento pessoa-pessoa.” Desse modo, na compreensão da pesquisadora, a leitura possibilita um melhor conhecimento do mundo e de si mesmo, em virtude de a
palavra só possuir sentido na ação. Por essa razão, a autora conclui
que:
A comunicação possui uma força criadora na medida em
que ela procura interpretar, explicar, compreender e modificar. Ela dá ao sujeito uma nova capacidade: a de que
ele se compreenda a si próprio, a de torná-lo um novo ser
no mundo. Cria-se um novo ser e ampliam-se suas possibilidades. Esse sentido de criação ou essa capacidade de
modificar podem ser constatados na leitura. Ao ler, o homem escreve um novo texto, pois a capacidade que o homem tem de interferir e modificar por meio da sua pala-
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vra torna o texto tão dinâmico que, tantos textos existirão
quantas forem as leituras feitas sobre o texto original.
Não existirá mais um autor apenas. Através da leitura
cada leitor será um novo autor e o discurso primeiro poderá modificar-se tantas vezes quantas forem suas interpretações.

Na mesma forma, Lajolo (2000, p. 106) pensa que a leitura tem
papel importante numa sociedade que pretende democratizar-se. Ao
pensar dessa maneira a pesquisadora destaca a importância da Literatura na formação do leitor, porque o discurso poético poderá funcionar
como ferramenta no exercício pleno de cidadania. Por isso, “o cidadão
precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se
seu usuário competente, mesmo que nunca vá escrever um livro: mas
porque precisa ler muitos.”
Cecília Meireles, em sua época, pareceu-nos também pensar desse modo, ao sublinhar a importância da Literatura na Escola e na vida.
Para a cronista, a Literatura educa e forma, porque “não é, como tantos
supõem, um passatempo. É uma nutrição.” (MEIRELES, 1979, p. 28).
Assim, cumpre pensar a formação do leitor desde a infância. Daí, a preocupação da educadora com a escolha de livros que seriam aceitáveis
para dar suporte a essa formação:
Ah! tu, livro despretensioso, que, na sombra de uma prateleira, uma criança livremente descobriu, pelo qual se
encantou, e, sem figuras, sem extravagâncias, esqueceu
as horas, os companheiros, a merenda... tu, sim, és um
livro infantil, e o teu prestígio será, na verdade, imortal.
Pois não basta um pouco de atenção dada a uma leitura
para revelar uma preferência ou uma aprovação. É preciso que a criança viva a sua influência, fique carregando
para sempre, através da vida, essa paisagem, essa música, esse descobrimento, essa comunicação... Só nesses
termos interessa falar de Literatura Infantil. (MEIRELES,
1979, p. 28).

Nessa linha, é essencial refletir sobre o lugar da Literatura na infância, haja vista que o discurso poético poderá instigar a criança a ler
e, assim se constituir num poderoso instrumento para a iniciação à leitura. Para que isso ocorra é necessário que o professor, em sala de aula,
coloque à disposição da criança um acervo de qualidade em que conteúdo e forma sejam aspectos relevantes para a construção do conhecimento e acesso às diversas maneiras de comunicação necessárias à vida
em sociedade, porque segundo Micheletti (2000, p. 16) “[...] uma leitura
profunda conduz a uma espécie de imersão no universo das palavras e,
quando o leitor volta à tona, se encontra numa terceira margem. Nela,
ele pode rever-se, ampliando seu conhecimento de si e do mundo.
Apoiadas nessa crença, avaliamos como relevante aqui trazer à
tona a visão de Cecília Meireles sobre o educador como um ser aberto
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ao novo. Afinal, “se a vida é uma renovação de todos os dias, é natural
seja uma evolução ininterrupta a existência daqueles que justamente a
vão dirigir.” (MEIRELES, 2003, p. 272-273). Nesse caso, para acompanhar um movimento de renovação, o educador necessita permanecer
atualizado, pois “um ponto de vista anacrônico representa sempre um
perigo para a prática de qualquer ato.” Para a autora, quando esse ato
ocorre no âmbito do trabalho docente, pode se tornar muito mais grave,
com implicações na formação dos indivíduos.
Tal posição já havia sido defendida, em 1929, na Tese “Espírito vitorioso,”4 ocasião em que pleiteava a cátedra de Literatura Brasileira:
O mestre é neste momento o mais importante factor na
preparação da sociedade futura. O mestre apparece-nos
hoje não mais com a sua apparencia de transmissor de
conhecimentos imóveis, mas como artista e como um homem, creando largamente com tudo que houver de perclaro na sua inteligencia, de puro no seu sentimento e de
nobre na sua actividade. Um conhecimento completo da
história de vida; a sensibilidade para os phenomenos de
cada epoca, a comphrensão sympathica da natureza humana com todo o seu heroismo de virtudes e vicios; a capacidade de amar largamente o passado sem se acurvar a
elle; de perceber o presente, tanto quanto e possível vê-lo
de perto, sem offerecer, no entanto, como uma éra definitiva e, entre um e outro, ter essa alegria de futuro que se
espera sempre como um bem maior. A prática da escola
pode ser instruir: mas a sua finalidade deve ser educar.
(MEIRELES, 1929, p. 18-19).

Na perspectiva de Pinsky (2002, p. 114), ao discutir a cidadania
como uma prática social, destaca o valor do trabalho realizado no âmbito escolar:
Não tenho nenhuma dúvida de que um trabalho de base
feito com o envolvimento de professores, alunos, comunidade e governo teria resultados bastante satisfatórios
num lapso de tempo curto. A mudança de atitude das
pessoas com relação à escola, baseada num sentimento
de responsabilidade mútua, poderia constituir o ponto de
partida para uma importante virada. Afinal de contas, cidadania é participação, é ter direitos e obrigações, e, ao
contrário do que muitos pensam, se aprende na escola.

Dessa maneira, Pinsky (2002) compreende que a cidadania não
está relacionada, como alguns querem acreditar, somente em gestos
como a colocação da mão direita sobre o peito enquanto o hino nacional
4O volume contendo 128 páginas foi reeditado em 1934 pela editora Anuário do Brasil. Existem dois exemplares: um arquivado no Real Gabinete Português de Leitura do
Rio de Janeiro e o outro na Biblioteca do Instituto de Filologia Românica, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

294| Parte II: Políticas, Saberes e Práticas Educativas
é executado, ou torcer inultilmente para que algum piloto brasileiro realize novamente os feitos de Ayrton Senna nas corridas de Fórmula1. É
por isso que de acordo com Guimarães (2009b, p. 251), a questão da cidadania configura-se como uma prática social que pode ser construída
na escola que é “um espaço democrático, onde diversas possibilidades
de ensinar e aprender estão presentes.”
Cecília Meireles insistiu em combater diariamente, por meio da
palavra impressa, os “cavadores” da educação. Nos mesmos termos da
autora:
[...] as figuras singulares daqueles que de tudo se aproveitam e, confusamente, procuram agora, imiscuir-se nas
coisas de educação com esse faro particular que certas
criaturas que de tudo tiram partido, seja lá de que modo
for. Os ‘cavadores’ da educação deixam em quem os observa uma impressão tristíssima de repugnância e degosto. Esse desvirtuar da mais bela coisa do mundo por uma
ambição pessoal sempre feia e pequenina, dá-nos uma
decepção tão profunda sobre a vida, que se chega a descrer da eficiência da própria obra sincera, e a ver todas as
tentativas sob uma nuvem de desconfiança. [...] Eu digo
estas coisas como quem faz um aviso. Porque estou vendo uma porção de manobras em redor deste momento
educacional do Brasil, que é o mais alto e mais puro momento, aquele diante do qual todas as cavações deviam
recuar envergonhadas. (MEIRELES, 2001, p. 249-250).

Foi por meio da discussão de temas como o que foi apresentado
no excerto anterior, que Cecília Meireles, em sua atividade jornalística,
colocou a sociedade a par das questões que giravam em torno da política educacional. É possível dizer que o alcance de sua ação deu-se graças à maestria, à destreza com que tratava a linguagem para explorar o
panorama cotidiano. Ao revelar o cotidiano ao leitor, a educadora instigava-o, quem sabe, a não ficar indiferente, levando-o a uma reflexão
mais profunda sobre o momento histórico em que havia uma educação
opressora e massificadora, um governo autoritário e uma luta dos pioneiros em defesa da renovação educacional no Brasil.
A atitude de Cecília Meireles endereçou-nos ao ensaio “Educar o
cidadão,” publicado por Canivez (1991). A decisão destas autoras ocorreu do fato de, em seus estudos, o autor abordar aspectos relativos à cidadania, explicar que a maioria dos cidadãos é politicamente ativa somente por ocasião de eleições, apesar de na democracia moderna, a elegibilidade ser uma condição decisiva para qualquer cidadão poder participar da vida pública.
Ao situar essa questão, Canivez (1991, p. 31) entende que a educação consiste em um processo capaz de garantir o acesso ao saber e à
formação para todos os indivíduos, considerando que “[...] educação não
pode mais simplesmente consistir numa informação ou instrução que
permita ao indivíduo, enquanto governado, ter conhecimento de seus
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direitos e deveres, para a eles conformar-se com escrúpulo e inteligência”.
Isso significa dizer que, todo cidadão precisa de uma educação
que seja compatível com a sua posição de governante em potencial. Ao
se reportar ao cidadão, enquanto governado, há outra maneira de ele
participar da vida pública. Como? “Agindo sobre os que governam, contribuindo principalmente para a formação da opinião pública,” conclui o
autor.
A abordagem de Canivez (1991) abriu um espaço para aproximálo de Cecília Meireles. Apesar de o hiato cronológico que separa os dois
intelectuais, a nosso ver, a educadora, na sua época, agiu de maneira
similar ao que o estudioso francês defendeu. De que forma?
Cecília Meireles rompeu distâncias, mobilizou e conquistou a opinião pública, por meio da imprensa durante a ditadura de Getúlio Vargas, graças ao papel desempenhado pelas “suas crônicas finas e mordazes” publicadas na Página de Educação, em que “notas oficiais e anúncios [...] serviram de mote, direta ou indiretamente, para seus comentários.” (MIGNOT, 2001, p. 156). Na crônica “A escola e a obra da paz,”
publicada em 17 de dezembro de 1932, a jornalista assim destacou o
pensamento de Julien Luchaire sobre o desarmamento como a ideia
central da educação, num capítulo do livro Le désarmement moral, destinado à ação da Escola: “nessa obra que interessa não só ao homem
de agora, mas também a toda a humanidade em formação.” (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 319-320):
Como o desarmamento terá de ser uma ação conjunta
dos povos, o autor [Julien Luchaire] imagina um compromisso geral baseado no seguinte: expurgar programas, livros escolares e – dans la mesure du possible – o cérebro
dos professores de todos os ressentimentos antigos ou recentes, entre os povos; visão nova da história e da geografia; desenvolvimento do ensino de línguas vivas. Essas
são as medidas principais, que se lhe afiguram de maior
exequibilidade. Além disso, lembra os departamentos criados em vários países para intercâmbio universitário e
escolar, com as vantagens de comunicabilidade internacional representada em correspondência, viagens de férias
e escolas internacionais. São esses, diz ele, ‘les contours
de l’opération du désarmement scolaire dont le centre est
la réforme de l’enseignement de l’histoire. Et dont le symbole serait l’affichage de l’Acte géneral de renonciation à
la guerre dans toutes les écoles du monde’...
5

Mediante as reflexões contidas na citação e apresentadas por Cecília Meireles, houvemos por bem dialogar com os estudos de Joan
5Os contornos da operação do desarmamento escolar do qual o centro é a reforma do
ensino da história e do qual o símbolo seria a fixação (implementação ) do Ato geral de
renúncia à guerra em todas as escolas do mundo[...] Tradução Professor Olaci Carvalho, do Curso de Letras/Francês – UNIFAP.
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Pagès e Antoni Santisteban (2009), pelo fato de compreendermos que
existe certa similaridade entre o pensamento de Luchaire, quando se reportou ao ensino de História e a posição dos dois pesquisadores espanhóis, ao situarem a importância da consciência histórica na educação
para a cidadania:
La consciencia histórica nos ayuda a plantear el debate
sobre cómo son los cimientos o cómo deberían ser, sobre
los cuales estamos construyendo o hemos de construir el
edificio de la convivencia democrática. [...] Comprender el
presente, tomar decisiones, pensar el futuro. Todos estos
elementos de la educación democrática forman parte del
aprendizaje de la temporalidad. El mismo concepto de cidadanía se define en el tempo de la historia, a partir de la
evolución de los conceptos de liberdad, igualdad, justicia
y solidadidad, conceptos clave de la construcción democrática. Por otro lado, estos conceptos se complementan
con el concepto de identidad, como cidadanía que se relaciona con un territorio o con unos derechos y deberes
(PAGÈS; SANTISTEBAN, 2009, p. 203-206).

Por esse viés, Pagès e Santisteban (2009) relacionaram cidadania
à construção do futuro, exortando que a educação para a cidadania
ocorre quando se quer “avanzar en valores democráticos, porque la democracia la entendemos no como una meta, sino como un camino que
siempre se recorre hacia delante.” (PAGÈS; SATISTEBAN, 2009, p. 206).
Essa citação permitiu-nos entrever que para os autores, a democracia
caracteriza-se pela continuidade. Daí a importância da relação estabelecida entre o passado, o presente e o futuro.
Cecília Meireles (2001, v. 4, p. 321) também defendeu essa ideia
ao frisar que “o passado não é assim tão passado porque dele nasce o
presente com que se faz o futuro.” Sob essa perspectiva, na crônica
“Abolição” publicada em 15.05.1931, no Diário de Notícias, a escritora
assim registrou:
[…] acho que há fatos e nomes do passado que podem
continuar a ser uma permanente luz, no tempo que avança, e tantas vezes se obscurece perniciosamente, por falta
da sugestão feliz de um belo exemplo. […] E eu, pensando
melhor, compreendo. Estamos, na verdade, como se continuássemos escravos… Vejam bem, não como se os tivéssemos – como se os fôssemos. Extinguiu-se, em 88, o
preconceito de cor. Criou-se, em 1931, o preconceito sectário. […] Antigamente, tivemos o desprezo e a opressão,
motivados pelo tom da pele. Agora, vamos ter a opressão
e desprezo oriundos das divergências de pensamento. […]
A vida é feita de derrotas e vitórias. Havemos de ter outra
vez a Abolição. Uma Abolição maior que a outra. A que
nos livrará, num dia que ainda se ignora, deste cativeiro
em que os homens desatentos ao futuro, por um abuso
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de direito de governar, pretendem atirar todas as gerações indefesas do tão proclamado Brasil Novo. (MEIRELES, 2001, p. 199-200).

A capacidade de compreender o significado de “derrotas” e de “vitórias” demonstra que o papel exercido pela consciência de pertencimento, é fundamental na construção do futuro, porque concede ao cidadão o direito de construir as suas próprias opiniões, as suas críticas
com relação ao que considera como entraves, como “cativeiro” que impedem o exercício da cidadania. Por isso, “educar o cidadão, preparar o
aluno para a vida democrática, permitir que os alunos possam progressivamente conhecer a realidade, o processo de construção da História,”
(GUIMARÃES, 2012, p. 143) é compreender a cidadania como um elemento-chave na formação do cidadão, sem a qual ele não poderá lutar
por seus direitos e nem tão pouco cumprir com as suas responsabilidades.
Para Zizemer (2006, p. 35), a educação, como um direito social
desempenha um importante papel na conquista e na efetivação da cidadania, pois:
À medida que cada indivíduo possa se desenvolver plenamente no mundo e ter seus direitos civis, políticos e sociais garantidos, pode-se dizer que a utopia de termos um
mundo formado por cidadãos está alcançada. No entanto,
enquanto no mundo houver pessoas sem ter o que comer, vestir, ter moradia; enquanto houver pessoas sem
direito de votar e ser votado; enquanto houver pessoas
sem direito à educação, direito de livre expressão, sem direito de defesa respeitados, pessoas que não podem e não
aprenderam a dizer sua palavra, a se fazerem ouvir, não
teremos o direito de cidadania de todos. Portanto, essa é
a utopia do mundo formado só por cidadãos: direitos de
todos conquistados e assegurados, indiscriminadamente.
É esse ideal de cidadania que a sociedade tem que perseguir e a educação é parte importante para a conquista
desses direitos.

Nesse sentido, urge o compromisso de a Escola ensinar o que, realmente é o exercício de cidadania, uma vez que esta instituição “tem de
ser o lugar de reunião daqueles que se preparam para a arte difícil de
viver.” (MEIRELES, 2001, v.1, p. 27). Essa linha de argumentação da
escritora lembra, no tempo presente, o estudo de Guimarães (2012,
p.151) sobre a relação entre ensino de História/construção da cidadania, em que a pesquisadora ressalta a importância de propostas metodológicas que valorizam a problemática, a análise e a crítica da realidade, pelo fato de elas conceberem alunos e professores como sujeitos
produtores de história e de conhecimento. Essa concepção permite colocar em cena as pessoas, na qualidade de:
[...] sujeitos históricos que cotidianamente atuam, lutam
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nos diferentes espaços de vivência: em casa, no trabalho,
na escola etc. Essa concepção de ensino e aprendizagem
facilita a revisão do conceito de cidadania abstrata, pois
ela nem é algo apenas herdado via nacionalidade, nem se
liga a um único caminho de transformação política. Também, ao contrário de restringir a condição de cidadão a
de mero trabalhador e consumidor, a cidadania possui
um caráter humano e construtivo, em condições concretas de existência.

Sob esse prisma, uma prática pedagógica centrada em discutir a
questão política ou até mesmo a instrução cívica como cidadania, é limitar a aprendizagem desse valor, é esvaziá-lo. Isso trará graves consequências para a realização do cidadão, porque a ele não foi dada nem
base nem oportunidade necessária para viver, afinal:
[...] o sentido da educação é o de prover o homem das forças que se sejam necessárias para essa realização de si
mesmo. Facilitar-lhe tudo seria empobrecê-lo. Seria mesmo que amesquinhá-lo. Seria como que lhe confessar a
sua insuficiência de recursos próprios para a conquista
de si e o domínio das circunstâncias. Dificultar-lhe tudo,
porém, seria, inversamente, tolher desde logo a ação; fechá-lo entre muros estéreis, com a suprema crueldade de
lhe mostrar ao longe, inacessível e maravilhoso que ele
sabe que nunca chegará a atingir. Assim, é ainda entre
os extremos que desta vez se encontra a melhor verdade.
Precisamos de um ambiente de estímulos vários, onde todas as aspirações humanas se sintam acordar, e tenham
o encantamento de si mesmas (MEIRELES, 2001, v. 1, p.
48).

Dessa forma, para Cecília Meireles (2001, v. 4, p. 114), na crônica
“Ambiente,” publicada em 8 dezembro de 1932, no jornal Diário de Notícias, “a educação terá de ser sempre o ajustamento do indivíduo ao ambiente. Ao seu ambiente próprio. Aquele em que ele possa viver. Todos
temos direito à vida.” Essa posição que a educadora publicou na referida crônica, reafirmou o que ela já escrevera na crônica “Questão de
educação,” de 5 de fevereiro de 1932, no Diário de Notícias: “Tudo, em
suma, é sempre uma questão de educação.” (MEIRELES, 2001, v. 1, p.
29).
Entendemos que essa formulação de Meireles aproxima-se da visão de Benevides (1996, p. 225). Trata-se do entendimento acerca da
“educação como a formação do ser humano para desenvolver potencialidades de conhecimento, de julgamento e de escolhas para viver conscientemente em sociedade.”
Nesses termos, é possível dizer que na raiz do pensamento de Cecília Meireles houve também uma educação sob esse prisma. Como seguidora da visão educacional de John Dewey, a poetisa depositou gran-
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de esperança na educação, ao concebê-la como um valor importante na
formação integral do indivíduo, ou seja, como uma chave, essa formação abrirá espaços para a compreensão do que, realmente, é exercer a
cidadania e o lugar que esse valor ocupa na vida democrática, à medida
que:
[...] a democracia seria um modo ético de vida a ser experimentado e vivido pelo indivíduo como uma atitude geral
e aberta frente à vida e ao mundo que na educação, encontraria ocasião de ser experimentada e formada. Um
modo ético de vida que começa a ser experienciado pelos
indivíduos na educação e que ganha um sentido mais
preciso na escola, na medida em que as crianças e jovens
entrem em contato com significações para as experiências
e com valores que lhes são atribuídos diferentes daqueles com os quais estão habituados. (PAGNI, 2010, p. 42).

Nesse sentido, a relação democracia/educação/Escola funciona
como uma espécie de ferramenta que o indivíduo tem ao seu alcance,
para entender o mundo e viver melhor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura de crônicas de educação de Cecília Meireles possibilitou
um diálogo entre formação e cidadania. Isto porque se trata de aspectos
que marcaram o debate da educadora no sentido de uma renovação no
contexto político-educacional, ao lutar contra os poderes governamental
e eclesiástico, com vistas a uma educação de qualidade capaz de propiciar uma vida digna, com perspectivas de um futuro promissor para
todo cidadão consciente de seus direitos e de suas responsabilidades.
A maneira com que Cecília Meireles debateu essa temática, sob a
influência do escolanovismo, serviu para cunhar o seu nome no âmbito
da história da educação brasileira, como a educadora que não discutiu
os múltiplos problemas da educação nacional, fechada em um confortável gabinete. Tal afirmação decorre do entendimento de que na condição
de normalista, Cecília Meireles viveu experiências relativas a todos os
níveis de ensino.
De posse desses conhecimentos, Cecília Meireles defendeu a sua
forma de pensar a educação para além do saber ler, contar e escrever.
Nas páginas dos jornais Diário de Notícias e A Manhã, a escritora manifestou os mais diferentes fios de lirismo e de reflexão, num cenário educacional brasileiro em que se entrelaçavam ideias de cunhos tradicional
e renovador, como atesta a sua análise crítica à Reforma do ministro da
Educação e Saúde, Francisco Campos, principalmente no que tange ao
Decreto n. 19.941, de 30 de abril de 1931, que contrariava o princípio
da laicidade no contexto escolar.
A nosso ver, os temas abordados por Cecília Meireles, em sua
época, continuam a fazer parte do debate acadêmico, das políticas públicas expressas em iniciativas dos governos, das organizações e movi-
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mentos sociais em defesa da educação nacional, dos eventos promovidos por Instituições de Ensino Superior e de publicações em revistas
impressas ou eletrônicas. Assim, na condição de educadoras e pesquisadoras, reafirmamos a necessidade de retomar, revisitar, ressignificar
os diálogos de autora, porque acreditamos na relevância e na contribuição dos referidos diálogos em diferentes áreas do conhecimento. Afinal,
quando a relação passado/presente/futuro é considerada no âmbito de
reflexões que tomam, por exemplo, a formação e a cidadania como valores, é possível acreditar em renovações como Cecília Meireles acreditou
ao debater, lutar e enfrentar, em sua época, adversários como Getúlio
Vargas e a Igreja Católica. Estamos no século XXI e o desafio de formar
cidadãos permanece na agenda de lutas, sonhos e práticas!
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OS SABERES PEDAGÓGICOS DAS ENFERMEIRAS
DOCENTES NOS CENÁRIOS DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO1
Silvana Rodrigues da Silva*
Graça Aparecida Cicillini**

INTRODUÇÃO
A Educação Superior no Brasil tem sofrido mudanças significativas, principalmente quanto à ampliação de acesso à Graduação. Tais
mudanças têm relação com as políticas públicas da Saúde e da Educação, bem como as reformas curriculares, a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de
1996, a qual define as normatizações dos setores públicos e privados no
setor educacional em todos os níveis de ensino.
Nesse contexto, para atuar como docentes universitários, são exigidas atitudes e comportamentos que visam à reflexão de seu papel
como docente no ambiente de ensino, o acompanhamento contínuo da
aprendizagem de seus alunos, além de possuir o domínio dos recursos
tecnológicos, tais como habilidades no manuseio de equipamentos multimídia, acesso à Internet e às redes sociais. O que se observa é que tais
atribuições não fazem parte da formação inicial da maioria dos cursos
de Graduação, principalmente no que diz respeito às questões pedagógicas. No dizer de Masetto (2012), geralmente os docentes são contratados
para ministrar aulas e, muitas vezes, ficam alheios à construção dos
projetos pedagógicos dos cursos, incluindo as concepções pedagógicas.
Essa situação também é discutida por Pimenta e Anastasiou
(2010, p. 37), quando analisam a construção da identidade da docência
na Educação Superior e constatam algumas situações consideradas
como problemas, quando profissionais se inserem nesse nível de ensino,
sem possuir uma base didática para atuar na docência. As autoras afirmam que:
[...] embora seus professores possuam experiência signifi1Capítulo extraído da Tese de Doutorado em Educação “Desvelando a atuação da Enfermeira docente no Estágio Supervisionado em Enfermagem: análise dos saberes docentes
e
práticas
pedagógicas”.
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cativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e até um desconhecimento
científico do que seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do
instante em que ingressam na sala de aula.

É importante ressaltar que, apesar da grande importância dos
contextos pedagógicos para a formação de professores, constata-se que
nem sempre foi dada a devida valorização para essa área. Como afirmam Corrêa et al. (2011, p. 78) “[...] no Brasil, como em outros países,
não há exigência de formação pedagógica específica para o exercício da
docência no Ensino Superior. A legislação vigente sobre a Educação Superior prevê que tal formação dar-se-á nos cursos de Pós-Graduação
stricto sensu”.
Os saberes docentes dos professores-enfermeiros desvelam-se
paulatinamente, quando ocorre a troca de experiências com o outro, em
um contexto social, no ambiente de trabalho, pois esses saberes não
são adquiridos apenas na Universidade, mas também em sua experiência de vida. Nesse sentido, com base em estudos de Tardif (2010) e em
Gauthier et al. (1998), o saber docente da enfermeira está relacionado
ao seu campo de atuação, de maneira que “[...] o saber está a serviço do
trabalho. Isso significa que as relações dos professores com os saberes
nunca são relações estritamente cognitivas: são relações mediadas pelo
trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas. (TARDIF, 2010, p. 17).
Nessa pesquisa, buscou-se desvelar quais os saberes pedagógicos
que permeiam as práticas de enfermeiras-docentes que atuam no Estágio Supervisionado em Enfermagem. A abordagem qualitativa subsidiou
o presente estudo, utilizando três recursos metodológicos, a saber: o
questionário, a observação não participante e entrevistas semiestruturadas. Participaram inicialmente 24 docentes que responderam a um
questionário. Destes, selecionou-se quatro docentes, cujas aulas foram
observadas por um período de dez meses. Após a etapa de observação,
realizaram-se entrevistas semiestruturadas. Como técnica de análise
das informações utilizou-se a triangulação de dados e a análise de conteúdo de acordo com Triviños (1987) e Bardin (2004) respectivamente.
2

1. O Estágio Supervisionado e os saberes docentes: algumas considerações
O termo “estágio” vem do Latim stagium que significa estar, ficar.
De acordo com Ferreira (2008), esse verbete relaciona-se ao aprendizado, primeiro ensino; refere também à etapa, fase, cujo desenvolvimento
transcende os limites de sala de aula e ganha outros cenários de aprendizagem. A palavra tem uma conotação temporal, ou, ainda, o desenvolvimento da prática em determinada profissão, no qual uma pessoa exer2Utilizamos nomes fictícios para garantir o anonimato desses sujeitos, são
eles: Elizabeth, Sofia, Felipe e Davi.
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ce uma atividade temporária com vistas à sua formação ou aperfeiçoamento profissional.
O Estágio Supervisionado é a forma apropriada para o aluno ou
aprendiz, vivenciar a profissão escolhida. Trata-se de um componente
curricular obrigatório para a conclusão do Curso Superior em diversas
carreiras, sendo a realização fundamental para a complementação do
ensino universitário. É no período de Estágio que o aluno inicia uma reflexão mais específica a respeito da natureza do mercado de trabalho e
das habilidades e capacidades que lhe serão exigidas após sua formação
universitária. Pimenta e Lima (2009, p. 55) ressaltam que essa disciplina “envolve o conhecimento, a utilização e avaliação de técnicas, métodos e estratégias de ensinar em situações diversas.”
Pesquisas sobre Estágio Supervisionado nas Licenciaturas apontam a necessidade de superar o modelo de formação de professores baseado na perspectiva reprodutivista, em que se desvenciliam teoria acadêmica e prática profissional. Barreiro e Gebran (2006, p. 35) partilham
das ideias de autores que advogam “que as práticas devem ser nutridas
pelas teorias, num processo de ir e vir, que conduz à ação-reflexãoação, na qual a teoria e a prática vão se constituindo, modificando-se e
interferindo no real.”
Nessa perspectiva, Pimenta e Lima (2009) alertam que para que
se compreenda qual a concepção pedagógica do docente e identificar a
superação da fragmentação dos conteúdos disciplinares, é necessário
explicitar os conceitos de prática e teoria a partir da praxis, a qual deve
ser entendida como atitude reflexiva e investigativa do docente no contexto escolar. As autoras afirmam que a prática docente pode ser reflexo
de imitação de modelos ou apenas instrumentalização técnica. No primeiro caso, o professor aprende a ser professor por imitação, baseado
na observação, levando-o a reproduzir os modelos já existentes.
Assim, o indivíduo traz consigo modelos formativos que considera
bons, desde a sua própria formação, selecionando criticamente com
base em sua concepção, bem como lançando mão de suas experiências
e dos saberes que adquiriu ao longo do tempo. Nessa perspectiva, o Estágio limita-se à observação e consiste em imitar os modelos, sem proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente, desconsiderando a realidade desse contexto de aprendizagem.
As legislações que abordam a temática do Estágio Supervisionado
induzem a várias interpretações dependendo do contexto no qual se inserem. Em relação à definição do Estágio Supervisionado, o Decreto n.
87.497/1982, em seu Artigo 2º, o define como atividades de aprendizagem, bem como a Lei geral do Estágio, n. 11.788/2008, Art. 1º o caracteriza como:
[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando
o ensino regular em instituições de Educação Superior,
de Educação profissional, de Ensino Médio, da Educação
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especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da Educação de jovens e adultos.
(BRASIL, 2008, p. 7).

Especificamente na área da Enfermagem, a Resolução n.
441/2013, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que trata sobre o Estágio Supervisionado, reforça essa ideia, destacando que tal
componente curricular deve fazer parte do Projeto Pedagógico do Curso:
Art. 1º, Inciso II - Estágio Curricular Supervisionado: ato
educativo supervisionado, obrigatório, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos. O estágio faz parte do Projeto Pedagógico do Curso, que além de integrar o itinerário formativo do discente, promove o aprendizado de competências próprias da atividade profissional, objetivando
o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e
para o trabalho. (COFEN, 2013, p. 2).

Assim, observa-se que as diversas legislações caracterizam o Estágio Supervisionado como espaço interdisciplinar de formação, com
forte característica de procedimento didático-pedagógico. Desta maneira, os espaços para Estágio são estritamente para a aprendizagem, em
que se oportuniza ao aluno vivenciar a realidade da futura profissão.
É importante conceber que a ação docente não pode estar aprisionada em fórmulas de ensinar, em metodologias fechadas sem motivações e inovações, sendo indispensável reconhecer que o imprevisível
também integra o processo. Para Pereira e Tavares (2010, p. 178) “inovar é transformar a própria prática, o que não pode acontecer sem uma
análise do que é feito e das razões para manter ou mudar.” Assim, inovar é o elenco de atividades do “docente de Enfermagem que apontam
uma formação para a cidadania, para a valorização do exercício da democracia, tanto no ambiente acadêmico, como no dos serviços públicos
de saúde.” Masetto (2012, p. 190) complementa que tal atividade “realizada em uma disciplina do Ensino Superior, não é só técnica.
É profundamente educativa.”
Diante disto, acredita-se que para atuar como docente no ensino
superior é preciso considerar os diversos saberes que esses docentes
trazem da vivência individual e coletiva, além dos conhecimentos construídos ao longo da carreira, decorrentes da sua experiência profissional
e das interações do cotidiano com outros atores sociais.
Nesse contexto, Gauthier et al. (1998) afirmam que, para ensinar,
o professor não pode apenas se fundamentar no conhecimento dos conteúdos da matéria a ser lecionada ou ter talento, bom senso e experiência profissional. Precisa, antes, conhecer e levar em conta os diversos
saberes que se relacionam à sua vida profissional.
Em busca de categorizar e organizar os saberes docentes, nos estudos de Gauthier et al. (1998) e Tardif (2010) consta que não basta aos
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docentes o domínio de um único tipo de saber. Precisam, sim, apropriar-se de um repertório de conhecimentos que envolve diversos saberes, utilizados conforme a intencionalidade de cada profissional. Nessa
direção, os autores consideram os saberes docentes como resultante de
uma produção social, sujeitos a revisões e reavaliações, fruto de uma
interação entre sujeitos e de uma interação linguística inserida num
contexto significativo, que permite manter aberto o processo de questionamento.
Gauthier et al. (1998, p. 28) concebem o ensino como a “mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o
professor se abastece para responder às exigências de sua situação concreta de ensino.” Daí a classificação dos saberes necessários ao ensino
como saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências
da educação, saberes da tradição pedagógica e saberes da ação pedagógica. De acordo com os autores, os saberes disciplinares referem-se aos
conhecimentos produzidos por diversos pesquisadores e cientistas derivados de disciplinas específicas, servindo de arcabouço preliminar que
fundamenta os conteúdos a serem socializados nas interações no ambiente de aprendizagem.
Masetto (2003, p. 60) considera que as disciplinas “são um conjunto de conhecimentos e informações de certa área que são necessários para a formação de determinada profissão.” Por seu turno, Tardif
(2010) entende que os saberes disciplinares são integralizados na Universidade e são transmitidos nos diversos cursos ou departamentos, independentemente dos cursos de formação de professores ou faculdades
de educação.
Os saberes curriculares, de acordo com Gauthier et al. (1998), relacionam-se à consolidação de programas disciplinares que nem sempre
são produzidos pelos docentes, mas por outros atores sociais que condensam os conteúdos a serem trabalhados nos espaços escolares, cabendo aos docentes se apropriarem deles para ensinar no ambiente escolar. Com base no fato de que neste estudo, a ênfase incide sobre os
saberes da ação pedagógica, entende-se que estes saberes envolvem as
atitudes e metodologias utilizadas pelos docentes no ato de ensinar e
promovem a aprendizagem. Entretanto, há a necessidade de que esse
tipo de saber seja validado e comprovado, por meio de pesquisas realizadas em salas de aula ou ambientes não convencionais de ensino. Os
autores afirmam que:
Não poderá haver profissionalização do ensino enquanto
esse tipo de saber não for mais explicitado, visto que os
saberes da ação pedagógica constituem um dos fundamentos da identidade profissional do professor. De fato,
na ausência de um saber da ação pedagógica válido, o
professor, para fundamentar seus gestos, continuará recorrendo à experiência, à tradição, ao bom senso, em
suma, continuará usando saberes que não somente podem comportar limitações importantes, mas também não
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o distinguem em nada, ou em quase nada, do cidadão comum. (GAUTHIER et al., 1998, p. 34).

Nessa perspectiva, o momento do Estágio Supervisionado é aquele
em que ocorre a integração entre o ensino e o serviço. São as diversidades e dificuldades que estimulam a criatividade e o fazer diferenciado do
docente, assim como suas práticas e metodologias revelam qual tendência pedagógica faz parte do seu repertório de saberes. Assim, consideram-se os saberes docentes como resultado de uma produção social,
sujeito a revisões e reavaliações, fruto de uma interação entre sujeitos e
de uma interação linguística inserida num contexto e que terá valor,
visto que permite manter aberto o processo de questionamento. Neste
caso, Gauthier et al. (1998, p. 28) concebem o ensino como a “mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o
professor se abastece para responder às exigências de sua situação concreta de ensino.”
Pimenta (2004, p. 61) ao discutir esta temática afirma que “é na
tessitura entre os saberes da experiência, das áreas do conhecimento, e
os saberes pedagógicos nos contextos escolares que os professores
constroem seu saber-fazer.” A autora incorpora ao que denomina saberes do conhecimento, os saberes disciplinares e curriculares, enfatizando os saberes experienciais sob dois aspectos: primeiro, os saberes das
experiências dos alunos - futuros professores - construídos durante a
vida acadêmica; segundo, os saberes experienciais dos próprios professores, produzidos no trabalho pedagógico cotidiano.
Para além dos saberes em si, Freire (2006) considera que o ato de
ensinar exige um conjunto de fatores. Trata-se de rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e
ética, a corporificação das palavras pelo exemplo, comprometimento, segurança, competência profissional e generosidade, dentre tantos outros
saberes, no desenvolvimento de novas posturas diante do exercício da
docência, que superam uma concepção bancária de educação.
Essa superação de concepção tradicional vai ao encontro do pensamento de Tardif (2010, p. 13) ao afirmar que os saberes são considerados temporais, plurais e heterogêneos, “são adquiridos por meio do
tempo”, ou seja, advêm da história de vida de cada pessoa, inclusive do
ambiente escolar. Para o autor, esses saberes “formam um repertório
unificado em torno da disciplina” e fundamentam a prática docente, que
necessita de formação contínua e continuada.
Bagnato (1999, p. 14) recorre ao argumento de que nos cursos de
Graduação é possível encontrar a persistência de um “modelo tradicional de transmissão de conhecimento, fragmentado, com ênfase no racionalismo técnico. [Então], temos colaborado muito mais para uma formação alienada do que transformadora,” à medida que se reproduz modelos formativos tradicionais e não se reflete sobre as próprias ações.
Pensar a Enfermagem em uma perspectiva progressista de educação é reconhecer sua trajetória de conquistas na sociedade ao longo dos
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anos, que vem se consolidando aliada à sua multiplicidade de atuação e
fortalecimento no campo do trabalho. Tem-se clareza que muitos são os
desafios para fundamentar a profissão de Enfermagem como uma profissão científica e autônoma. Para tanto, há necessidade de redirecionar
a formação baseada no contexto social de maneira mais reflexiva e crítica da realidade, sendo “preciso que a formação estabeleça íntima relação com as necessidades da população e se oriente pelos padrões epidemiológicos.” (CECCIM; CARVALHO, 2011, p. 79).
Com base no pressuposto de que o saber da Enfermagem não
pode estar restrito apenas à aplicação de técnicas, a formação desses
profissionais deve estar pautada na valorização do ser humano. Portanto, deve-se desenvolver em uma perspectiva que valorize o cuidado, os
sentidos, os valores e os significados do que se faz e para quem se dirige
a ação.
Nesse contexto, a Enfermagem adapta-se como uma profissão que
envolve Arte e Ciência. Silva et al. (2005) afirmam que a Arte provém da
intuição, da criatividade, da atividade humana imbuída de sensibilidade, uma qualidade transcendental que encanta, cujo objetivo é “entender o sujeito do nosso cuidar a partir de uma perspectiva ética permeada não apenas na Lei ou norma, mas com a expansão verdadeira de
pessoa a pessoa.” Portanto, o olhar para o saber da Enfermagem emerge
a partir de seu objeto, o cuidar, a observação, ambos fenômenos que
não podem ser mensuráveis, mas passíveis de compreensão.
O cuidar, em sua essência, o saber cuidar, assume papel essencial quando associado a outros saberes e viabiliza o atendimento de qualidade à população. Entende-se que esse cuidar é provido de imenso poder de transformação, capaz de amenizar os processos saúde-doença
que ocorrem na sociedade, relacionados às necessidades físicas, psíquicas e sociais.
Com tais premissas em vista, as dicotomias existentes no processo formativo precisam ser compreendidas e discutidas, no sentido de
serem superadas. Isto porque em dado momento afirma-se que a Enfermagem é uma profissão que permeia Arte e Ciência e, em outro, se pensa avançar em busca de autonomia; ora se valoriza o saber científico,
em relação ao saber empírico. Em dada ocasião o cuidar enfatiza os
avanços tecnológicos contrapondo-se à valorização do indivíduo, o que
significa que a ênfase da formação ora ocorre sobre o ambiente hospitalar, ora ao ambiente da Atenção Básica.
2. Saberes pedagógicos e práticas docente no Estágio Supervisionado em Enfermagem
O saber pedagógico, mais diretamente vinculado à formação profissional do docente, abarca conhecimentos relacionados às práticas pedagógicas, não apenas sob a forma como os docentes realizam o planejamento de ensino, utilizam as metodologias de trabalho, os recursos didáticos e a avaliação para favorecer o processo de ensino e aprendiza-
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gem. Envolve também as relações interpessoais, considerando tanto o
contexto do cenário do Estágio quanto os sujeitos participantes nesse
processo, de maneira que na pesquisa realizada nas unidades de Atenção Básica, constataram-se cinco aspectos relacionados aos saberes pedagógicos: planejamento, metodologias, relações interpessoais, uso de
recursos didáticos e avaliação. A seguir, a análise de cada um desses
aspectos imbricados nos saberes pedagógicos.
2.1 Saberes pedagógicos: planejamento
O planejamento de uma disciplina está intrinsecamente relacionado à organização das ações que serão desenvolvidas tanto pelo professor quanto pelo aluno, pois como reforça Masetto (2012), ambos são
integrantes e participantes do processo de aprendizagem. O entendimento neste texto é que, para que esse planejamento ocorra de forma
eficaz, também deve haver a participação das Instituições de Ensino Superior (IES), não apenas no sentido da realização de ações burocráticas,
mas também no acompanhamento e apoio pedagógico adequado dos
professores no campo de Estágio, bem como no envolvimento das instituições parceiras ou cedentes de tais campos, em proporcionar ambientes favoráveis para o ensino.
Segundo Corazza (1999) o planejamento do ensino faz parte da
ação pedagógica imbuída a partir de uma política cultural, a qual exige
uma intervenção intencional que é, sem dúvida, de ordem ética. Desse
modo, as condições das práticas nos cenários do Estágio Supervisionado requerem uma visão partilhada, quer por parte das instituições formadoras, quer por parte das instituições cedentes que participam desse
processo.
De acordo com Zabalza (2004, p. 73), a Universidade é considerada uma instituição social e sua estrutura emerge como “suporte formal
e administrativo de todo o conjunto de dinâmicas relacionais e funcionais.” Assim como a Universidade, as faculdades e outras IES assumem
diversas funções e responsabilidades, dentre elas a responsabilidade de
produzir a documentação necessária para a formalização do ensino e
acompanhamento do processo ensino aprendizagem, como o apoio logístico para o professor atuante nos cenários de Estágio.
Durante a realização da pesquisa sobre alterações relativas ao
planejamento inicial, para desenvolver atividades previstas no campo de
Estágio, um sujeito da pesquisa ao ser entrevistado relatou que há necessidade de alterações face às lacunas de conhecimento detectadas
nas atividades práticas dos acadêmicos:
[...] algumas vezes, eu posso exemplificar, fui obrigado a
mudança de planejamento de atividades. Lembro certa
vez que ingressei no campo de estágio, percebi nesses alunos uma fragilidade e então eu não tinha condições de
continuar com a atividade. (Entrevista Prof. Felipe - 5 nov.
2013).
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O depoimento em pauta remete a Paquay (2003, p. 30), ao argumentar que:
Na maior parte do tempo, o professor resolve sozinho os
problemas com que se depara. Ele aprende pela experiência: percebe um problema nas situações de ensino, avalia-o, apresenta um diagnóstico e realiza uma ‘experimentação’ introduzindo novo dispositivo. Se os resultados o
satisfazem, ele continua a aplicar essa nova prática. Senão, abandona-o e experimente outras estratégias.

Nesse contexto, as escolhas que cada profissional precisa fazer ao
longo da vivência relacionam-se à realidade da sala de aula, muitas vezes a partir da imprevisibilidade, ou no contexto da precariedade de
equipamentos nas escolas, relativas às bibliotecas, ao quantitativo excessivo de turmas e alunos, dentre tantas outras situações dispostas no
cotidiano do docente. Conforme Perrenoud (1997, p. 41), os professores
tendem a improvisar quando enfrentam “um problema ou uma situação
imprevista, ambígua ou complexa, necessitando transpor, diferenciar,
ajustar os esquemas disponíveis ou coordená-los de uma maneira original.”
Masetto (2012) esclarece que o planejamento requer a organização
das ações e não apenas as intenções de realizá-las, tendo como pano de
fundo atingir os objetivos educacionais, e não apenas os conteúdos a
serem transmitidos. Do mesmo modo, Corazza (1999, p. 122) referindose ao planejamento e ao plano de ensino entende que constituem o que
pode ser designado como “[...] a textualidade de uma forma contrahegemônica de Pedagogia, por meio da qual selecionamos e organizamos objetos de estudo, experiências, linguagens, práticas, vozes narrativas, relações sociais, identidades.
De fato, os cenários do Estágio apresentam uma diversidade de
situações que os docentes devem aproveitar, como a forma de exemplificar os casos clínicos, bem como o direcionamento das condutas a serem
tomadas para soluções dessa diversidade de problemas, passíveis de serem encontradas nesses diferentes cenários.
2.2. Saberes pedagógicos: metodologias utilizadas no campo de Estágio
Pimenta e Lima (2009, p. 133) enfatizam que a metodologia não se
deve limitar ao fazer docente ou como aplicar as técnicas de ensino,
mas também o profissional do ensino deve basear-se em elementos que
construiu ao longo de sua história, tais como: “conceitos, as relações
que o professor estabelece com sua área de conhecimento, sua compreensão do mundo, seus valores e sua ética profissional, como o sentido que dá à sua profissão.” Dessa maneira, procurou-se identificar, no
decurso das observações de campo e entrevistas, a atuação da enfermeira-docente nas diversas interações com os alunos e outros sujeitos,
e não apenas a forma de como fazer.
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Em reconhecimento às dificuldades dos alunos, o professor Felipe, procura estratégias para incentivá-los à leitura, ao estudo e à pesquisa, como formas de contornar as fragilidades na formação, devidamente identificadas no campo de Estágio:
[...] No sentido de estar mais do lado, instrumentalizando
esse aluno antes de entrar no campo: ‘Olha nós temos vários manuais, nós precisamos estudar mais’, eu tento assim, convencê-lo, sensibilizá-lo, que ele precisa estudar
para ligar a teoria com o momento lá da prática, vou na
sensibilização, na conversa, não é mais aquilo ‘estuda
isso, isso e apresenta tal dia’, como fazia antes, ‘quero
essa forma, é assim que eu quero e ponto final’. Hoje em
dia não, já é mais na discussão, me colocando à disposição, abrindo caminhos, vamos discutir, vamos sentar, e a
gente vai crescendo juntos, porque ele cresce junto comigo,
cresço com ele, e a construção do conhecimento se dá de
forma coletiva. (Entrevista Prof. Felipe - 5 nov. 2013).

Chama a atenção o relato de Felipe quanto à “fragilidade” de conhecimentos dos alunos, a propósito dos quais menciona que chegam
com “dificuldades imensas” no campo de Estágio, cabendo perguntar,
por que isto acontece? Onde está a lacuna no processo ensino aprendizagem?
Embora no discurso do professor encontrem-se termos que sinalizam para uma concepção tecnicista de ensino, tais como “instrumentalizar” esse aluno e “convencê-lo” a estudar, ele procura seguir uma postura, caminhando para uma forma que supera essa concepção de ensino. Por meio do diálogo ele se coloca à disposição para ajudar o aluno a
construir o conhecimento juntos. Nessa perspectiva, Vasconcelos (2006,
p. 30) observa que:
Grande parte da atual geração de professores teme repetir o modelo autoritário de Educação sob o qual eles mesmos foram educados e, ausentando-se do próprio papel
docente com todas as características que lhe são inerentes, permitem que a indisciplina e/ou desinteresse por
um lado, ou o autoritarismo por outro, se instalem, prejudicando, assim, a produtividade e a própria razão de
ser do contexto da Educação formal.

O início do Estágio é momento carregado de significados tanto
para o docente quanto para os alunos. No caso desta pesquisa, foi possível observar sinais de ansiedade, curiosidade, bem como preocupações presentes nos semblantes dos sujeitos envolvidos. Os ambientes
profissionais são novos espaços de aula mais motivadores para os alunos e muito mais instigantes para o exercício da docência, porque envolvem a realidade do professor- enfermeiro e a do aluno. São situações
mais complexas e desafiadoras que exigem integração teoria/prática,
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com imprevistos, que exigem interrelação de disciplinas e especialidades, desenvolvimento de habilidades profissionais, bem como atitudes
de ética, política e cidadania. (MASETTO, 2012).
O planejamento, algumas vezes, requer atualização, a fim de adequar-se às determinadas situações que vão surgindo no decorrer do
processo de ensino e aprendizagem. A autonomia mencionada pelo professor e defendida por Contreras (2012), trata-se de um processo permanente, em que o docente pode planejar, definir e executar as atividades acadêmicas de forma coletiva, com o intuito de transformar as condições institucionais e sociais do ensino.
2.3. Saberes pedagógicos: as relações interpessoais
Na atualidade vive-se em uma era, na qual o conhecimento tecnológico faz parte do cotidiano das pessoas. Em conformidade com Tavares (2001, p. 32) as relações interpessoais “são laços ou redes de laços
que ligam e interligam as ações das pessoas entre si.” Para intermediar
estas relações, o diálogo emerge como a manifestação mais presente de
desenvolvimento das atividades nos cenários de Estágio.
Durante a pesquisa identificou-se momentos em que as relações
interpessoais desenvolviam-se ora de forma harmoniosa, ora conflituosa, nos quais cabe ao docente intermediar tais relações, quer seja com
os alunos, com os profissionais ou com os usuários desses serviços de
saúde. Os professores mantêm um bom relacionamento com os sujeitos
quando favorecem o diálogo, possibilitando-lhes que expressem preocupação com o outro - tanto com o usuário do serviço quanto na abordagem com os alunos:
Eu sempre acreditei que é uma relação de compromisso
meu com eles e deles comigo. Quando a gente é comprometido com algo que a gente executa, isso facilita, porque
a gente tem algo a fazer e eles também têm. Então, qual o
objetivo do estágio? Eu falo para eles, como é que a gente
pode conquistar. (Entrevista Profa. Elizabeth - 1 nov.
2013).

Outras formas entendidas como motivadoras de cuidado e mantenedoras do contato sujeito-sujeito na relação entre professor-aluno também estão expressas nas atitudes dos docentes representadas no “estar
próximo ao aluno.” Isto acontece, por exemplo, quando o professor tira
dúvidas dos alunos, ajudando-os a realizar as orientações à gestante
durante a consulta de pré-natal – é o “pegar na mão” para realizar um
procedimento invasivo, baseado na “confiança” que o professor transmite para o aluno ou quando ele simplesmente diz “vou te dar umas di cas.” Tais atitudes entram em conformidade com os dizeres de Geib
(2001, p. 94):
Uma relação professor/a-aluno/a que se constrói na convergência do conhecimento para a ética e da ética para o
conhecimento abre-se para um projeto educativo-cuidati-
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vo que coloca a aprendizagem a serviço da (re) descoberta
do humanismo e de seus valores. Os valores éticos e morais no processo de aprender/fazer/ser poderão ser interiorizados pelo/a aluno/a a partir do padrão de relacionamento compartilhado com o/a professor/a no meio natural, ou seja, nas relações sociais e profissionais estabelecidas no convívio acadêmico.

Identificou-se na investigação que nem sempre a relação entre
professor e aluno é harmoniosa; ela perpassa dificuldades e episódios
de enfrentamentos e situações imprevisíveis. Masetto (2012) afirma que
para ocorrer o processo de aprendizagem é necessária uma corresponsabilidade pelo aprendizado, tanto pelo professor quanto pelo aluno,
portanto deve existir diálogo e respeito mútuo. Diante da pergunta se a
Universidade o preparou para atuar em situações conflituosas, um dos
participantes manifestou-se desta forma:
Sim, mas eu tive que procurar o conhecimento [...] a universidade prepara assim, que você se depara com várias regras. Só que obviamente quando você passa de lado de
supervisor, de professor, essas novas situações vão surgindo [...] A gente tem que ser flexível até um determinado
ponto, mas quando você abre muito, essa questão de flexibilidade eu acredito que acaba atrapalhando [...] Não é
querer agradar todo mundo, é fazer o trabalho de forma
correta, cumprir carga horária (Entrevista Prof. Davi – 5
nov. 2013).

A Universidade não consegue abarcar todas as situações conflituosas que podem surgir na carreira profissional do indivíduo; e nem
poderia, considerando as intensas transformações sociais existentes
nos dias de hoje. Para Tardif e Lessard (2008, p. 277), o que há de
novo na educação é “a aceleração da transformação, tanto da sociedade
quanto da cultura,” o que intensifica e amplia as responsabilidades,
tanto das instituições formadoras quanto dos docentes, tornando mais
difícil atuar em ambientes diversos.
2.4. Saberes pedagógicos: experiência profissional
Constatou-se no estudo que os relatos de experiências acontecem
com o objetivo de adquirir a confiança da gestante e incentivar o diálogo. O professor-enfermeiro Felipe utiliza essa ferramenta durante uma
consulta de uma gestante que estava na décima gestação - uma mulher do interior, pescadora e pouco comunicativa. Para obter informações pertinentes aos hábitos de vida e alimentação, buscando uma
aproximação, comentou sobre sua vida familiar e seu cotidiano “interiorano:”
[...] Prof. Felipe: Por que a senhora só iniciou o pré-natal
agora?
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Gestante: Lá no interior é muito difícil ter médico. A parteira viu que o bebê está sentado.
Prof. Felipe: Gosto de trabalhar com parteira, mas tem situação para conversarmos: às vezes tem uma prática de
puxar a barriga, não pode [...]. Eu sei que a senhora toma
açaí, come um camarão, o peixe lá no Afuá, a farinha, o
açaí com açúcar, esses alimentos ajudam muito nesse ganho de peso. Por outro lado, você com esse peso elevado
traz repercussões para o bebê: se você cresce muito, o
bebê também cresce muito e, lá na hora do parto, para colocar esse moleque para fora, fica mais difícil, mais pesado, não é isso? (risos) [...] A senhora é do Afuá, que lá se
come muito açaí, camarão, peixe. Carne acho que não
come muito, mas o frango, o açaí é todo dia não é? É no almoço ou no jantar?
Gestante: É só no jantar porque agora diminuiu o açaí, só
no jantar.
Prof. Felipe: Para nós aqui da cidade é mais no almoço.
O meu irmão que mora também no Afuá também toma açaí
no jantar. Ele tira o açaí de tarde, bate na batedeira elétrica, descansa um pouquinho e às 8 da noite toma o açaí
com peixe-frito, açaí com peixe assado (risos). (Diário de
campo/Observação da atuação do Prof. Felipe – 7 jun.
2013).

Durante a Entrevista, quando se perguntou ao professor- enfermeiro Felipe sobre os motivos que o levaram a tecer comentários acerca
dos hábitos de seu próprio irmão, ele justificou da seguinte forma:
[...] Aquilo tudo tinha um objetivo: era para tentar ganhar a
confiança, [...] Eu fiz essa colocação de uma forma bem
tranquila, porque ela não percebeu nenhuma situação de
constrangimento. Porque acontece, às vezes, de uma colega enfermeira, ou o médico chegar e dizer ‘tu não pode comer isso’. Não é assim; é a realidade lá do interior, lá da
ilha que ela mora. Come camarão, come peixe, toma açaí,
na janta. Nós aqui na cidade tomamos açaí como sobremesa, no almoço. Lá ela não, toda a noite na janta imagina
uma tigelada de açaí com farinha, com açúcar, camarão
com um pouco de sal e vai dormir depois. [...] Então eu procuro trabalhar dessa forma, pode não ter parecido para
ele [aluno] naquele momento, mas depois eu aproveitei
para fazer os últimos arranjos lá na mobília e dizer ‘olha
nós fizemos isso, com esse objetivo’ e ele passa a perceber
(Entrevista Prof. Felipe - 5 nov. 2013).

É possível notar no docente, a preocupação com a paciente durante a consulta, ao realizar perguntas de foro íntimo, associadas à fra-
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gilidade de comunicação da gestante, o que pode dificultar o direcionamento das ações de Enfermagem. Tal forma de abordagem dos professores-enfermeiros em relação ao aluno, por meio de gestos também chamou a atenção:
Profa. Elizabeth: Vou te dar uma dica como proceder
para verificar a altura uterina. Como a gestante está apenas com 18 semanas de gestação, a altura uterina vai estar próximo, ou um pouquinho abaixo da cicatriz umbilical.
Por exemplo, se eu sei que 16 semanas a altura uterina
está na altura mediana entre o púbis e a cicatriz umbilical,
provavelmente 18 semanas está um pouquinho acima.
(Diário de campo/Observação da atuação da Profa. Elizabeth - 2 abr. 2013, grifos nossos).
Prof. Felipe: Você deve posicionar a fita métrica em cima
da sínfise púbica [a aluna faz a palpação e prepara para
posicionar a fita métrica, o professor observa o procedimento e comenta]. Agora você, vai deslizar no abdômen da
gestante e delimitar bem o fundo uterino, [marcou 32 cm]
ela está com 34 semanas de gestação, está coerente com
a altura uterina. (Diário de campo/Observação da atuação do Prof. Felipe - 7 jun. 2013).

Quando o professor diz ao aluno “vou te dar uma dica,” “vamos
fazer assim,” “olha a postura de enfermeiro,” ele o está alertando para
questões cotidianas importantes da profissão. Ao descrever os procedimentos que o aluno deve desenvolver para medir a altura do útero, notou-se que enquanto a professora Elizabeth utiliza uma linguagem coloquial, objetiva, o professor Felipe recorre a termos técnicos coerentes
com o saber disciplinar. Porém, ambos conseguem exteriorizar o “saber
fazer” derivado da experiência como profissional de Enfermagem, proporcionando ao aluno concretizar a relação entre a teoria e a prática.
Neste sentido concorda-se com a ideia de Zibetti (2005, p. 58), no sentido de utilizar o saber da experiência os docentes “incorporam, modificam, alteram e recriam o que aprenderam, em função das necessidades
que a prática aponta.” Decorre daí que “nem todos os conhecimentos
vistos durante a formação são valorizados da mesma maneira.”
2.5. Saberes pedagógicos: usos de recursos didáticos
Os recursos didáticos são utilizados pelos professores para facilitar a aprendizagem dos alunos, por exemplo, quadro branco, power point, pincéis, cartolinas, revistas, vídeos, filmes, músicas, dentre outros.
Esses recursos estão relacionados às técnicas ou métodos, considerados por Masetto (2012, p. 99) como “uma atividade que se realiza obedecendo a determinadas regras metodológicas visando alcançar algum
objetivo de aprendizagem.” O referido autor defende que nos ambientes
de aprendizagem profissional desenvolvam-se “aulas vivas,” favorecendo
um:
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[...] ambiente inovador na vida dos participantes de um
processo de aprendizagem, um espaço para novas mediações pedagógicas, de possibilidades de encontros, descobertas, rupturas, revisão de valores, aquisição de competências para o exercício da profissão com competência e
cidadania. (MASETTO, 2012, p. 96).

É importante ressaltar que os cenários do Estágio Supervisionado, ou locais que se realizam atividades profissionais, são considerados
“espaços não convencionais” para o ensino. Da forma como se expressam Xavier e Fernandes (2011, p. 226) “no espaço não convencional
da aula, a relação de ensino e aprendizagem não precisa necessariamente ser entre professor e aluno, mas entre sujeitos que interagem.”
Dessa forma, os recursos didáticos utilizados nesses cenários trazem
uma conotação peculiar daqueles já conhecidos, visto que envolvem a
coletividade, a interação entre professores, alunos, profissionais do serviço e comunidade assistida.
Nesse contexto, durante as observações realizadas no campo da
Atenção Básica, encontrou-se a utilização de recursos didáticos considerados convencionais, tais como o uso de equipamento multimídia, o
data show e o álbum seriado para ministrar as ações educativas. Dentre as técnicas, observou-se o estudo de caso, ensino com pesquisa, dinâmicas de grupo e seminários, para socializar o conhecimento; a utilização de instrumentos específicos da profissão, como o uso do gestograma, cartão da gestante e relato de experiências, nos diversos momentos
das consultas de Enfermagem no pré-natal, bem como nas visitas domiciliares, acompanhando a equipe da “Estratégia Saúde da Família” na
Unidade Básica de Saúde (UBS).
No período de pesquisa nos campos de Estágio, observou- se que
a forma de comunicação mais utilizada pelos professores, em conjunto
com seus alunos, ocorreu por meio das orientações e relatos de experiência aos clientes, durante as consultas de Enfermagem, nas ações
educativas tanto na UBS quanto nas escolas, e nas rodas de conversas
que emergiam espontaneamente nos corredores da Unidade ou na copa,
na hora do cafezinho.
Em conversa informal com a profa. Elizabeth, na observação de
campo, notou-se seu entusiasmo em organizar uma ação na escola pública, onde alunos do Estágio abordariam o tema “Métodos contraceptivos,” por meio do recurso do álbum seriado:
[...] eles vão para a escola falar sobre a sexualidade e em
seguida eles vão falar sobre os métodos contraceptivos.
Eles vão dar um choque por meio de figuras, abordando
doenças sexualmente transmissíveis: se eles [jovens da
escola] não utilizarem [o preservativo] o que pode acontecer; e o que fazer se algo acontecer com eles; o que fazer;
o que procurar; onde procurar? Eles [os alunos do estágio] vão implementar isso na escola, já estão com os pla-
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nos de ações prontos, falta só implementar, vão levar vídeos, vão levar pipoca, porque eles vão fazer um minicinema e depois eles vão dar uma palestra propriamente
dita. (Diário de campo/Observação da atuação da Profa.
Elizabeth – 7 maio 2013).

Depreende-se do exemplo citado que, independentemente da temática abordada, o envolvimento e acompanhamento do professor é essencial, como forma de incentivo e seleção do recurso adequado para a
atividade a ser desenvolvida pelo aluno. Nem sempre o recurso mais sofisticado, no caso o data-show, proporciona o melhor resultado. Nos casos vistos, o álbum seriado, recurso considerado mais simples, proporcionou maior participação da população e, consequentemente, atingiu
os objetivos da atividade proposta.
Nesse panorama, a escolha dos recursos deve atender a alguns
critérios, dentre os quais planejar a atividade com antecedência; avaliar
o ambiente e certificar se está adequado; assegurar-se de que os equipamentos e acessórios estejam funcionando; conhecer a clientela que
participará da atividade, além de ter o domínio do recurso e das formas
de abordagem dos conteúdos a serem apresentados.
Em relação ao depoimento da profa. Sofia, outra participante da
pesquisa, convém destacar a sua concepção de que precisa “trabalhar
outras situações,” ela está visando à ampliação dos cenários de aprendizagem e saindo do foco do ambiente da UBS, de maneira a transcender à comunidade e assim conhecer suas “gentes,” suas limitações, necessidades e dificuldades. Desse modo, tal concepção alia-se ao pensamento de Macêdo et al. (2011, p. 235), ao destacar que:
Os cenários de aprendizagem implicam em espaços abertos, concretos, de incorporação/produção do cuidado em
saúde, produzidos por trabalhadores concretos inseridos
na sociedade, e todas as oportunidades de aprender sobre as pessoas, culturas, serviços, redes, estratégias e
políticas.

Nesse caso, realizar atividades em novos cenários da rede de saúde possibilita ao aluno apropriar-se da realidade que o cerca e exercitar
seu potencial criativo, reflexivo e de tomada de decisão, pondo em prática os diversos saberes por eles produzidos, aliando o pensar-fazer-sentir.
2.6. Saberes pedagógicos: a avaliação
Com base no entendimento de que os cenários de Estágio são
complexos e diferem do contexto da sala de aula, a avaliação não poderia estar ligada apenas a um único instrumento avaliativo como, por
exemplo, a prova. Segundo Masetto (2012, p. 169), apesar dos esforços
dos docentes em desmistificar o processo avaliativo nesses cenários,
ainda persiste uma concepção “de nota, de poder, de aprovação ou de
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reprovação, de autoridade, de classificação,” como forma de avaliar os
alunos. O autor destaca, ainda, que para desmitificar a avaliação como
emissão de notas como sinônimo de aprovação ou reprovação dos alunos, a avaliação deve estar integrada ao processo de aprendizagem. Isto
deve ocorrer por meio de acompanhamento do aluno, verificando suas
dificuldades e estabelecendo um feedback contínuo dos avanços alcançados, com a adoção de estratégias no sentido de alcançar os objetivos
de aprendizagem, e não esperar para que, ao final do processo, esse
aluno receba o resultado negativo de toda sua jornada na disciplina.
Em análise aos depoimentos na pesquisa constatou-se que, apesar de persistir o uso de instrumentos tradicionais, há um movimento
que tenta superar a visão coercitiva da avaliação. O depoimento emitido
pela profa. Sofia representa a complexidade a respeito da temática:
[...] eu sempre digo que é muito difícil, eu como professora,
avaliar o estágio. Seria muito mais fácil eu passar uma
prova e dar uma nota, se tirar 10, pronto, tirar 8 ou 7 você
dá a nota e encerrou aqui. Mas com o estágio não, você
tem que ficar observando, você observa várias coisas [...] O
que eu acho importante é você dar um feedback para o teu
aluno todo final de aula, para ele ficar ciente do que ele
tem que mudar e o que pode melhorar. (Entrevista Profa.
Sofia – 1 nov. 2013).

Por fim, foi possível verificar nos diferentes posicionamentos dos
professores de Estágio, a complexidade em torno da avaliação e diversidade de situações que eles se propõem a analisar. Além de estabelecer
critérios avaliativos, a maioria deles organiza um roteiro de observação,
no qual se identificam semelhanças nos instrumentos avaliativos: os
critérios estabelecidos, incluindo pontualidade, assiduidade, criatividade, iniciativa, destreza e associação entre a teoria e a prática, a prova
escrita, autoavaliação e relatório, ao final do período de Estágio. Decorre
deste panorama, o entendimento de que as novas formas de avaliação
encontradas pelos docentes incluem elementos significativos, tais como
procurar inserir o contexto da aprendizagem, ajustar-se à realidade
concreta dos cenários de Estágio, sempre por meio da autoavaliação,
que deve incluir feedback com o aluno e solicitação de sua opinião
quanto ao processo avaliativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O início do Estágio Supervisionado é momento carregado de significados, tanto para o docente quanto para os alunos. Observou-se sinais
de ansiedade, curiosidade, bem como preocupações presentes nos semblantes destes sujeitos envolvidos, perspectiva na qual o campo de Estágio traz novas exigências em atitudes. Dentre as atitudes dos alunos,
destacam-se as que requerem iniciativa, participação, criticidade, curiosidade e criatividade, já quanto ao docente, exige-se maior disponibilidade de tempo para o atendimento do aluno, domínio de recursos de in-
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formática, orientação constante e aprender a se comunicar.
Problemas de infraestrutura, condições de trabalho, sentimentos
de ansiedade, estar preparado para situações cotidianas, foram fatores
citados pelos docentes como algo que pode interferir no processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, cabe ao professor, baseado em sua
própria vivência, analisar a realidade para poder transformá-la, fato demonstrado na prática pedagógica dos sujeitos participantes desta pesquisa.
O entendimento defendido neste estudo é o de que tais situações
permanecem em evidência, sem perspectiva de soluções a médio e longo
prazo. Isto porque fazem parte de uma política educacional que incentiva a expansão do sistema universitário, assim como a fragmentação dos
currículos dos cursos de Graduação, ampliação do Ensino Médio, expansão da rede particular, o que leva à fragilidade nas relações entre
ensino/serviço, público/privado, escassez e superlotação dos campos
de Estágio, situações essas presentes nos dias atuais.
Em meio a tais situações, identificou-se que há pouco espaço
para discussões a respeito das dificuldades que emergem nos cenários
de Estágio. Trata-se da superlotação de alunos de diversos cursos, compartilhando o mesmo espaço; da precariedade de infraestrutura para recepção desses alunos, bem como da fragilidade nos termos de cooperação técnica entre as instituições, dentre outros fatores. Esses são apenas alguns exemplos que dificultam o acompanhamento de Estágio fora
da IES.
O docente que atua na disciplina do Estágio Supervisionado precisa acompanhar o movimento de mudanças no contexto da saúde,
além do contexto da educação. Isto porque os profissionais envolvidos
com este componente curricular permanecem conectados com um objetivo em comum – valorizar a produção do conhecimento e incentivar a
formação de um cidadão crítico e reflexivo.
Os saberes pedagógicos emergem na medida em que o professor
desenvolve a sua prática, ou seja, o cotidiano da profissão tem forte influência para o desenvolvimento desses saberes, e não apenas o saber
proveniente da Academia. Nesse sentido, compreende-se que não se
pode discutir os saberes docentes de forma isolada, sem levar em conta
toda a complexidade que envolve o processo de ensino e aprendizagem,
bem como os diversos contextos, as interações sociais, as instituições
envolvidas, os recursos disponibilizados.
O Estágio Supervisionado é o momento de proporcionar aos alunos o primeiro contato com a realidade da profissão escolhida, bem
como favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades exigidas em um movimento de ação e reflexão da prática docente. O período
de Estágio favorece apropriação e construção do conhecimento, apesar
de as adversidades influenciarem no processo de ensino e aprendizagem. Para além de um momento de execução de determinadas tarefas,
como se fosse um “Apêndice do currículo,” a disciplina em apreciação
reúne a oportunidade de compartilhar ensino e serviço, ocasião em que

Interfaces da Educação |323

o aluno tende a refletir acerca de sua ação, com base na realidade da
comunidade assistida, e não apenas no discurso sobre tal realidade.
Em relação aos saberes docentes, a atenção focalizou-se prioritariamente para os saberes pedagógicos, entendendo que o conjunto desses saberes faz parte da construção da identidade do profissional enfermeira-docente. Neste estudo, constataram-se semelhanças entre os docentes quanto à forma de planejar o Estágio, assim como a seleção de
metodologias e recursos didáticos utilizados em campo.
O planejamento da disciplina de Estágio passa por critérios burocráticos que antecedem o início das atividades nas UBS, demandados
por meio de reuniões pedagógicas nas IES. Esses procedimentos atendem à legislação pertinente quanto à assinatura do Termo de Cooperação Técnica, pagamento de seguro para os alunos e estimativa de grupos de alunos acompanhados por professor responsável. Entretanto, no
decorrer das atividades os docentes afirmam que frequentemente há necessidade de modificá- lo. Assim, desde a fase inicial foi observada a flexibilidade e adaptação desse planejamento às necessidades das instituições. As constantes modificações ocorrem por motivos variados, que vão
desde a inserção de novas atividades até o envolvimento dos profissionais nos serviços de saúde como protagonistas para solução de problemas identificados no campo de Estágio, quer seja para suprir a deficiência de recursos materiais, por falta de equipamentos, formulários; quer
por estrutura física inadequada.
Constatou-se por intermédio da conduta dos docentes que, geralmente, as relações interpessoais desenvolvem-se de maneira harmoniosa, quando tais profissionais demonstram preocupação com o aluno, o
ajudam no desenvolvimento das atividades, o aconselham, tiram-lhe
dúvidas e permanecem ao seu lado, transmitindo confiança para a execução de tarefas próprias do Estágio. Contudo, também se presenciou
momentos de conflitos entre os sujeitos, ou seja, entre professor e aluno, bem como entre professor e profissional de serviço.
Convém reconhecer que os saberes pedagógicos emergem à medida que o professor desenvolve a sua prática no momento do Estágio, ou
seja, o cotidiano da profissão tem forte influência para o desenvolvimento desses saberes, e não apenas o saber proveniente da formação
inicial. Constataram-se situações adversas nos cenários de Estágio,
onde esses profissionais procuram diferentes estratégias de atuação
para contornar as dificuldades que encontram, consistindo em realizar
atividades conforme os recursos disponíveis e lançar mão de condutas
autônomas mediadas pelos conhecimentos adquiridos tanto na formação inicial, quanto por meio da sua experiência profissional. Nesse sentido, é possível compreender que não se pode discutir os saberes pedagógicos de forma isolada, sem levar em conta toda a complexidade que
envolve o processo de ensino e aprendizagem, bem como os diversos
contextos, as interações sociais, as instituições envolvidas, os recursos
disponibilizados; enfim, os diversos saberes integrados.
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