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EDITORIAL

EDITOR’S LETTER

As frentes de resistência e emancipação humana podem ser vistas
nos espaços de lutas especificamente políticas, a exemplo de alguns
partidos, sindicatos e movimentos sociais. Mas, podem ser encontradas,
também, no campo educacional, nas pesquisas e estudos realizados na
educação básica e na educação superior, na educação formal e não formal,
revelando-se tanto na fala das mulheres camponesas, que buscam o
reconhecimento como sujeito social e de direitos, quanto nas ações dos
educadores que reivindicam melhores condições de trabalho e a
concretização de projetos pedagógicos que contemplem a diversidade
sociocultural de nosso país.

No ano X da Revista da Faculdade de Educação temos a satisfação
de apresentar ao público dez artigos que, de uma forma ou de outra,
aproximam-se da perspectiva da resistência e transformação. Uma
perspectiva na qual se insere, também, a nossa revista, uma vez que o
processo de produção e socialização do conhecimento científico é sempre
marcado por inúmeros desafios, materiais, humanos, entre outros, os
quais vamos rompendo aos poucos, de modo a permitir que o
conhecimento científico não fique restrito aos pesquisadores, mas sim
que chegue a um maior número possível de pessoas e contribua para o
seu processo de formação e desenvolvimento.

Saudações!

 Ilma Ferreira Machado
Editora da Revista da FAED/UNEMAT

Agosto de 2012
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MULHERES CAMPONESAS EM LUTA: RESISTÊNCIA, LIBERTAÇÃO E
EMPODERAMENTO

PEASANT WOMEN IN STRUGGLE: RESISTANCE, EMPOWERMENT AND
LIBERATION

Isaura Isabel Conte1

Noeli Valentina Weschenfelder2

RESUMO: durante séculos senão milênios, as mulheres camponesas per-
maneceram em grande invisibilidade, inclusive, não sendo consideradas
sujeitos políticos. No Brasil, elas tornam-se evidentes basicamente após a
década de 1970, e, isto se deu grandemente pela força organizativa dos
Movimentos populares. Este artigo vai elucidar elementos das lutas das
mulheres engajadas no Movimento de Mulheres Camponesas do Rio Gran-
de do Sul (MMC/RS), desde uma perspectiva da construção da libertação,
que o Movimento se propõe como bandeira principal de luta desde o seu
surgimento. As análises e reflexões são oriundas de pesquisa de campo e
documental, sendo utilizados questionários, consultas bibliográficas, ob-
servações com registros e entrevistas no processo de pesquisa participan-
te. Destaca-se como relevante os aprendizados que as mulheres militantes
fazem cotidianamente, tanto nos embates no âmbito privado das rela-
ções, assim como, nas lutas massivas e publicizadas em que forçam e for-
jam o novo ainda em construção. Em Movimento estão construindo um
feminismo desde o campo e este é um grande desafio tanto para o MMC
como para o conjunto da Via Campesina/Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: mulheres camponesas, libertação, consciência crítica,
empoderamento.

ABSTRACT: for centuries if not millennia, peasant women remained largely
invisible, even not considered political subjects. In Brazil, they basically
become evident after the 1970s, and this happened largely by the
organizational strength of popular movements. This article will clarify
elements of the struggles of women engaged in the Movement of Rural
Women of Rio Grande do Sul, from the perspective of construction of the

1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) na linha de
pesquisa Trabalho, Movimentos Sociais e Educação sob orientação da Dra. Marlene Ribeiro.
Mestra em educação pela Universidade Regional do Rio Grande do Sul (Unijuí) e militante do
MMC/RS. isauraconte@yahoo.com.br.
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), docente do
Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade  Regional do Rio Grande do Sul
(Unijuí). noeli@unijui.edu.br.
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liberation movement that is proposed as the main flag of struggle from its
inception. The analyzes and reflections are from field research and
documentation, and questionnaires used, bibliographic queries,
comments and interviews with records in the process of participatory
research. Stands out as the important lessons that women activists are
routinely both in clashes in the private relations, as well as the massive
and publicized fights in which force and forge new still under construction.
Moving’re building a feminist from the field and this is a great challenge
for the MMC as to the whole of Via Campesina / Brazil.

KEYWORDS: peasant women, liberation, critical conscience,
empowerment.

A abordagem sobre a luta das mulheres camponesas é uma for-
ma de colocá-las em evidência e discuti-las, inclusive, com o desafio de
suscitar reflexões no e desde o campo educacional. Assim, sublinhamos
que nos Movimentos sociais3 populares as aprendizagens ou aprendiza-
dos ocorrem em espaços para além das salas de aulas, nos processos de
lutas travados cotidianamente. Desse modo, algumas questões são siste-
matizadas ou escritas, outras, nem podem ser...

Este artigo é oriundo do desenvolvimento de dissertação de
Mestrado4 em que estudamos como se dá o processo de libertação das
mulheres inseridas no Movimento de Mulheres Camponesas do Rio Gran-
de do Sul (MMC/RS)5. A pesquisa foi desenvolvida entre o período de
outubro de 2009 a maio de 2010, sendo, utilizado elementos da pesquisa
participante, da pesquisa-ação e da objectivação participante6.

3 De acordo com Paludo (2011), os Movimentos sociais são compreendidos como sujeitos
organizadores, que se colocam como expressão política de si mesmos, sem intermediações.
São também, portadores de reivindicações e apontam para a universalização dos direitos,
explicitando contradições sociais e construindo alternativas.
4 No Programa de Pós-Graduação em Educação, curso de Mestrado em Educação nas Ciências
pela Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). Linha de Pesquisa: Educação
Popular em Movimentos e Organizações Sociais.
5Referiremos-nos ao MMC/RS como MMC, com exceção de quanto trata-se do Movimento em
parâmetro nacional.
6 A pesquisa participante e a pesquisa-ação foram tomadas como base na investigação pelo
fato de que, conforme Fals Borda e Brandão (1987), há comprometimento por parte de quem
pesquisa para com o grupo pesquisado e a ideia de não neutralidade na pesquisa, cabendo
decisões políticas. O complemento de Bourdieu (1989) com a objectivação participante, se deu
devido ao autor defender que esta forma de pesquisa compreende o pesquisador (a) como um
sujeito que, ou já esteve ou, está muito próximo/dentro do que vem a pesquisar. Admite-se,
neste aspecto, que é uma das mais difíceis pesquisas pelo fato da exigência de afastamento,
mas, de outro modo, por meio dela, é possível evidenciar elementos que demais pesquisadores
não poderiam conhecer e desvendar.
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Esta mescla foi necessária pelo fato de a autora principal do tra-
balho ser militante do Movimento o qual pesquisou, envolvendo conhe-
cimentos anteriores à pesquisa e olhares de dentro da Organização. De
outro modo, destacamos a árdua exigência de afastamento, para conse-
guir enxergar para além do possível na militância, caso contrário não teria
sentido a pesquisa. A escrita se justifica pelo fato de suscitar reflexões no
campo na educação não escolar, ou seja; mostra que a educação é muito
mais ampla que os contextos escolares, e, no caso desta pesquisa, fica
evidente que em Movimento, aprende-se, acima de tudo, a ser sujeito.

Para a realização de coleta de dados, foram utilizados questioná-
rios com questões abertas e fechadas, observações com registros em diá-
rio de campo, entrevistas e pesquisa documental7. Nos questionários
houve distinção entre mulheres dos grupos de base das comunidades, e,
mulheres que compõem as instâncias de direção e coordenação do MMC,
devido às diferenças de acúmulo de elementos políticos e experiências
feitas na Organização.

As mulheres camponesas afirmam que a sociedade em que vive-
mos é patriarcal8 e capitalista, e um dos objetivos principais do Movimen-
to atualmente é a luta contra ambos os “modelos”. Se na afirmação de
Zarth (2002), os camponeses foram e continuam sendo ocultados, ou “es-
quecidos”, as mulheres camponesas sofrem muito mais este ocultamento
e, partindo dessas considerações, é que nos propusemos a refletir acerca
da temática das mulheres em Movimento, as quais afirmam construir sua
história como sujeitos, com maior dignidade e reconhecimento.
Organizações das Camponesas no Rio Grande do Sul e o MMC

Com relação às mulheres formarem Movimentos consistentes
de trabalhadoras rurais ou camponesas, grande parte dos relatos revelam
que isso se dá no início da década de 80 no Brasil, sendo que, anterior a
esse período, sua invisibilidade era quase total. De acordo com Conte,

7 Tivemos vinte e dois questionários respondidos pelas mulheres da direção e coordenação, de
um total de vinte e cinco. Mulheres de grupos de base, de cem, foram-nos devolvido noventa e
cinco questionários preenchidos. O número de entrevistas foi onze, abrangendo, também
diferentes instâncias de participação e o critério foi a saturação. A pesquisa foi realizada em
dez regiões conforme organicidade do Movimento, compreendendo trinta e quatro municípios.
8 Do patriarcado, que segundo Muraro (2002) se estabelece com base na superioridade masculina
sobre as mulheres, trazendo implícita a noção de relações hierarquizadas com poderes
desiguais. Castells (2002) fala em patriarcalismo e o define como uma das estruturas sobre as
quais se assentam todas as sociedades contemporâneas, caracterizado pela autoridade imposta
institucionalmente do homem sobre a mulher e os filhos desde o âmbito familiar. Dessa forma,
ele permeia toda a organização da sociedade: produção, consumo, política, legislação, cultura,
etc.
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Martins e Daron (2009) uma das maiores conquistas dos vários segmentos
de lutas das mulheres camponesas, foi o reconhecimento da profissão
como trabalhadoras rurais, algo que só aconteceu com a pressão de vários
Movimentos de mulheres frente à Constituição Federal de 1988.

A mesma fonte indica que o início das lutas organizadas das mu-
lheres camponesas no Rio Grande do Sul surge de tendências diferencia-
das: uma de dentro dos sindicatos de trabalhadores rurais vinculados a
CUT; outra, era político eleitoral, contudo, este momento não pode ser
separado de um contexto geral de Organização popular pela reabertura
democrática. Outrossim, não separa-se, também, das contestações
desencadeadas em resistência e rebeldia desde a invasão colonial. No
caso, o surgimento do atual MMC no Rio Grande do Sul, se dá a partir do
Movimento das mulheres da roça (OMR), que, por sua vez, data de 1983. A
então OMR surgiu em parte com algum apoio de alguns STR´s, mas muito
mais, com o incentivo de pastorais sociais ancoradas na Teologia da Liber-
tação e, assim primou-se por ir se constituindo em Movimento autônomo
(com autonomia dos sindicatos e também dos setores eclesiais).

Os documentos pesquisados e as entrevistadas permitem-nos
afirmar que as mulheres do campo eram negadas de direitos básicos en-
quanto reconhecimento e este foi um dos principais objetivos que moti-
vou a criação da OMR. Contudo, uma fala coletada demonstra que no início
das Organizações, algumas mulheres não tinham claro o que representava
participar de uma ou de outra, mas a necessidade colocada as impulsiona-
va para a luta pela conquista de direitos e reconhecimento.

A fala de uma das pesquisadas, que se mantém no MMC desde a
constituição da OMR salienta que no início da Organização eu não sabia
direito no que ia dar o Movimento, mas eu saí de casa para ir em busca de
meus direitos, pois o preço dos produtos que a gente produzia não valia
quase nada e era só o homem que podia se aposentar aos 65 anos de idade
com meio salário mínimo. Ressalta, ainda, que sua indignação a fez sair de
casa porque vi minha sogra enferma na cama, se sentindo culpada pelo
fato de não poder trabalhar e ainda gastar o dinheiro da aposentadoria do
sogro por causa de sua doença9.

A fala evidencia a situação em que as mulheres do campo se
encontravam além de revelar grande indignação com o contexto: de um
lado, sem direitos por não ser reconhecidas como sujeitos, trabalhadoras
e, de outro, também a culpa. O fato de ser mulher da roça, empobrecida,
tornava-se um condicionamento, mas muitas delas perceberam que a re-

9 Fala coletada em observação na 7ª Assembléia, ocorrida de 18 a 20 de outubro de 2009 no
município de Palmeira das Missões.
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alidade poderia ser diferente. No caso das mulheres do MMC, percebe-
ram isso, com auxílio da igreja progressista, que no início, impulsionou o
Movimento.

Diante do exposto, vale ressaltar o contexto lationamericano em
que eclodem movimentos de mulheres camponesas devido ao fato de
que

as oligarquias liberais do final do século XIX e início
do século XX teriam feito de conta que constituíam
Estados, mas apenas organizaram algumas áreas da
sociedade para promover um desenvolvimento
subordinado e inconsciente; fizeram de conta que
formavam culturas nacionais e mal constituíram
cultura de elite, deixando de fora enormes populações
indígenas e camponesas que evidenciam sua exclusão
em mil revoltas (CANCLÍNI, 1998, p. 25).

De acordo com a argumentação do autor, fica evidente o porquê
do surgimento de Movimentos sociais. A colocação é feita na generalida-
de, mas, no caso da pesquisa desenvolvida no MMC, pode-se dizer que os
Movimentos de mulheres camponesas nascem no contexto de profunda e
dolorosa exclusão, conforme já explicitava a fala de uma das mulheres
pesquisadas, quando enfatizava o fato de sair de casa no momento em
que se percebeu negada de direitos e dignidade.  Ao que fica evidente um
dos primeiros aprendizados foi de que solução para os problemas que os
afligia não se daria se permanecessem em casa trabalhando; era preciso
sair para conversar com outras mulheres e, juntas, encontrar saídas. Para
isto, tiveram que ousar e romper com o estabelecido “lugar de mulher da
roça”. Elas foram mal vistas e mal faladas...

No início da década de 80, no cenário em que se tornam visíveis
os movimentos de mulheres camponesas, estava acirrada a luta pelo di-
reito à terra, de forma especial pela força exercida pelo MST, o qual se
constituía, com o apoio de setores progressistas da igreja e demais seg-
mentos de esquerda e intelectuais engajados. Sobre isso, Martins destaca
que

nos movimentos sociais dos últimos anos, a
condenação da propriedade, que excede as
necessidades de quem a tem, deriva da privação do
trabalho que ela impõe aos que dela precisam
trabalhar. Privação que aparece como privação do
direito à vida (1989, p. 22).

Desde que surge o atual MMC aos dias atuais, pode-se constatar,



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

16

segundo Conte, Martins e Daron (2009), que o mesmo passou por transfor-
mações significativas, como, por exemplo, o fato de se constituir Movi-
mento em âmbito nacional, assumindo também o caráter feminista, além
de camponês. Contudo, menciona-se que, desde o início da Organização,
estava explícita a luta pela libertação das mulheres. Segundo a mesma
fonte (p. 97), a OMR que vigorou entre 1983-1989, nasceu pelo entendi-
mento de que “as mulheres devem participar e comandar, desenvolven-
do seu papel político na sociedade”.

Ao que pudemos observar e experienciar, não raras vezes as
mulheres do MMC falam em libertação, sendo que para elas, o ato de
libertar-se, passa, principalmente pelo fato de poder sair do espaço da
casa e entender a amplitude do mundo, aprendendo com as outras que
pode ser diferente. E, que o que é difícil de conseguirem sozinhas, torna-
se mais fácil se houver organização.

Ainda de acordo com as mesmas autoras, em 1989, as mulheres
ligadas à OMR decidiram formar uma Organização autônoma, visto que
até então estavam vinculadas a sindicatos e igrejas em grande medida e,
ainda assinala-se o fato da dependência também econômica frente ao
andamento das lutas que vinham desencadeando. Surge, assim, o primei-
ro encontro estadual do MMTR/RS, cujo tema do encontro foi “Mulher que
luta organizada gera nova sociedade10”. Neste encontro é reafirmada a
luta de classe articulada à de gênero, pois as mulheres estavam convictas
da necessidade de transformações na estrutura econômica e também cul-
tural.

Segundo pudemos acompanhar e fazer parte da luta das mulhe-
res como militante, da OMR, originou-se o Movimento de Mulheres Tra-
balhadoras Rurais (MMTR/RS), sendo transformado em MMC/RS no ano
de 2004, por ocasião do primeiro congresso Nacional11 do Movimento ocor-
rido em Brasília, de 05 a 08 de março de 2004, do qual pudemos participar,
inclusive desde seus preparativos.

Constata-se que nesse aspecto, o Movimento está em movimen-
to, se fazendo também pelas parcerias que tem estabelecido com outras
Organizações classistas e feministas. Diante disso, organiza-se de acordo
com suas pautas, entretanto, em algumas ocasiões, articula-se junto a

10 Pode-se observar que essa palavra de ordem está estampada em camisetas que algumas
militantes usam ainda nos dias de hoje como simbologia de extrema importância. Na sede do
Movimento, em que observamos reuniões durante o processo de pesquisa.
11 Com este Congresso, o MMC passa a ser um Movimento Nacional e na ocasião, em 2004,
contava com a presença de mulheres de quatorze Estados da Federação. Atualmente o MMC
está organizado em vinte e dois Estados, com maior ou menos intensidade, segundo as
possibilidades organizativas.
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outras Organizações, inclusive é uma das organizações que constitui a Via
Campesina12. Em vista de prosseguir, está em constante avaliação, confor-
me pudemos perceber em todas as reuniões13 em que realizamos obser-
vações. Esse pensar e repensar os rumos da Organização foi explicitado
em uma das reuniões da direção em que se discutia o papel do Movimen-
to, conforme a fala a seguir:

Temos que ter muito claro, qual mesmo é o papel do
Movimento porque por outro lado não somos um grupo
de técnicas, agrônomas e veterinárias... este é o papel
de sindicatos, Emater, cooperativas.... o papel do
Movimento é levar as mulheres a se libertar: sair, se
qualificar, ter capacidade de discutir politicamente,
participar (ALEXANDRA K.)14.

Na ocasião, discutiam-se os rumos do Movimento frente ao pa-
pel que ele vem desempenhando e ao que ele se propôs. Avaliava-se que
por um período tinha-se acompanhamento técnico a grupos de base por
parte de lideranças com especialização em agroecologia, por exemplo, e
no momento isso não é mais possível. Neste caso, a continuidade da refle-
xão apontou que o entendimento é que o Movimento não é só uma coisa
não só outra: nem só a parte prática do trabalho com plantas medicinais,
agroecologia, produção, nem só política, porque o prático é amarrado no
político e temos que fazer as duas coisas (OLGA B.).

12De acordo com Conte, Martins e Daron (2009), a Via Campesina do Rio Grande do Sul surgiu
“oficialmente” por ocasião do primeiro Fórum Social Mundial, acontecido em 2001 em Porto
Alegre, pois já havia relações estabelecidas e lutas conjuntas entre os movimentos do campo.
No momento atual, aglutina as seguintes Organizações: Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST); Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Comissão Pastoral da Terra
(CPT); Movimento de Mulheres Camponesas (MMC); Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA);
Pastoral da Juventude Rural (PJR) e Federação dos estudantes de Agronomia (FEAB). Vale ressaltar
que, enquanto Organizações de mulheres tanto dos movimentos mistos quanto do Movimento
de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR/RS que veio a ser o MMC) havia articulações de lutas
e pautas conjuntas, especialmente pela Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais
(ANMTR), a qual aglutinava mulheres de vários movimentos populares camponeses e sindicais
existentes no Brasil, desde o início da década de 90.  De acordo com Ribeiro (2010), a Via
Campesina é um movimento internacional, fundado em Mons, Bélgica, em 1993, que congrega
organizações agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas da Ásia, África, América e
Europa. É um movimento pluralista, formado por organizações nacionais e regionais, com
autonomia.
13 De forma especial, a reunião da direção realizada em 02 de fevereiro de 2010 em que foi feita
uma avaliação profunda do papel do Movimento e do andamento das lutas, parcerias e alianças.
14 Optamos por utilizar pseudônimos para nomear as mulheres e suas falas. Como pode-se
perceber, os nomes são de lutadoras históricas da luta popular e feminista.



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

18

A partir da fala da dirigente, percebe-se que a gestão política do
Movimento é feita por elas, logo, a responsabilidade do MMC ser o que
ele é e está sendo remete a cada mulher que se propõe a construí-lo. A
reflexão sobre o Movimento perpassa toda a lógica da Organização, inclu-
sive com relação às reuniões. De acordo com observações, há um vai e
volta em muitas discussões, sendo que ao final é verificado se há entendi-
mento ou consenso por parte de todas, sempre considerando como as
mulheres da base irão entender, desde o jeito de falar, escrever e encami-
nhar.

No exercício de olhar, investigar o Movimento, observamos que
há um tempo diferenciado de compreensão entre as mulheres da base,
ou coordenação e algumas dirigentes, obviamente, devido às diferentes
experiências de nível teórico ou político no Movimento15.  Nesse sentido,
uma das falas chamava a atenção para o tempo das mulheres poderem
compreender o que está se discutindo nas reuniões da coordenação em
que há muitos assuntos e variados encaminhamentos:

Assim como a vida na agricultura requer uma dinâmica,
uma lógica e uma organização, da mesma forma
funciona o Movimento. Requer tempo, análise,
processo, pois a gente vai se empoderando na medida
em que consegue ter atuação qualificada. As reuniões
não podem ser tão rápidas, pois muitas mulheres têm
a lógica da agricultura e da agroecologia onde as
coisas são misturadas e ao mesmo tempo (NADEJDA
K.).

15 Observando reuniões da coordenação estadual, verificamos que as algumas mulheres
demoram mais para entender alguns assuntos. Grosso modo, poderia-se dizer que as mais novas
nessa instância apresentam maiores dificuldades, porém, não de maneira assim retamente,
pois, depende da experiência que cada mulher fez e faz na sua base, nas comunidades e região.
Pessoalmente, depende também de ser mais ou menos tímida, ter ou não dificuldade de se
expressar, dificuldades de escrita, etc. No entanto, durante essas reuniões sempre há debates
em grupos para síntese coletiva, no sentido de que em pequenos grupos as mulheres que se
manifestem menos no coletivo possam se sentir mais a vontade de falar/opinar, contestar,
perguntar, se isso for um problema para ela. Quem coordena (havendo rodízio de duas a duas
dirigente por meio dia, ou por dia, dependendo dos assuntos) fica atenta a esses detalhes e, se
necessário, dá mais tempo para voltar a debater questões antes de encaminhar. De forma geral,
é bem esmiuçado, em nossa compreensão, pois as mulheres fazem ligação direta com o fazer
prático nos grupos, comunidades, municípios e, nesse aspecto, umas contribuem com as outras
no dizer o que fizeram, o que deu certo, o que estão fazendo e talvez poderia ser diferente. Os
momentos informais (alimentação, preparação de mística, limpezas), que acontecem durante
as atividades de um dia e meio ou dois, são momentos de muitas trocas entre os grupos
encarregados de cada tarefa.
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As falas trazidas das mulheres revelam claramente o fazer-se do
Movimento e a exigência de um tempo para a militância. De outro modo,
além do tempo cronológico, há outro tempo, político e subjetivo que é
levado em conta, que é a questão da criminalização dos Movimentos,
como um tempo difícil, com poucos avanços e muita resistência e persis-
tência. A seguir, consideramos pertinente apresentar:
Perspectivas de Libertação no MMC

Ao buscar enxergar como acontece a libertação das mulheres
inseridas no MMC, perguntamos o que de mais significativo atribuem ao
Movimento, como aprendizado, pois, se o Movimento desde seu início
fala em libertação, é porque há um jeito de fazê-la acontecer, de aprender
essa libertação, romper com algo e fazer coisas novas.

O Movimento é construído no fazer/atuar de cada militante a
partir de decisões políticas coletivas e, também individualmente, a partir
de concepções e aprendizados diversos, que se dão desde pensar,
estrategiar e fazer as tarefas de costuras das lutas, aos momentos pontu-
ais de estudos, reflexões, avaliações, coordenação de processos, repre-
sentações frente a demais entidades, etc. Além disso, o MMC se constitui
num espaço de grande socialização de saberes a partir das experiências
das mulheres e seus cotidianos, conforme pudemos perceber durante
com a pesquisa.

Ao que pudemos observar e também experienciar no MMC, as
socializações diversas se dão desde as reuniões ou encontros dos grupos
de base nas comunidades, ou nas casas das mulheres até em momentos
que se reúnem a coordenação e direção ou em encontros massivos de luta
etc. Quando perguntado como aprendem, a grande maioria delas respon-
deu participando do Movimento seja das lutas, dos encontros, nos grupos
de base e, nisso entra uma questão bastante subjetiva de como cada uma
é tocada por aquilo que vê/ tem contato no Movimento. Mas, o que ficou
explícito é que aprendem umas com as outras, ou seja, a partir de experi-
ências anteriores, e que também pode-se relacionar com a identificação
que as mulheres vão tendo com o MMC a partir das próprias companhei-
ras.

Com relação à experiência, Thompson argumenta que
Com a ‘experiência’ e ‘cultura’, estamos num ponto de
junção de outro tipo. Pois as pessoas não
experimentam sua própria experiência apenas como
idéias, no âmbito do pensamento e de seus
procedimentos, ou (como supõem certos praticantes
teóricos) como instinto proletário, etc. Elas
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experimentam sua experiência como sentimento e
lidam com esses sentimentos na cultura, como normas,
obrigações familiares e de parentesco, e
reciprocidade, como valores ou (através de formas
mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas
(1981, p.189).

Assim, pode-se dizer que as mulheres do MMC experimentam
suas próprias experiências refletidas na e por ocasião da Organização, as
quais constroem dia-a-dia, seja nas lutas explicitadas ou cotidianas no
universo de suas casas e unidades de produção. Logo: o MMC é também
constituído pelas experimentações que as militantes e dirigentes vão fa-
zendo no cotidiano com ou sem auxílio teórico.

Em se tratando dos aprendizados do Movimento para as mulhe-
res, ficou nítido e com maior força a palavra capacidade de entender, per-
ceber, agir e compreender a situação real de vida das mulheres. Também
revelam exercitar a capacidade pessoal de se desafiarem a fazer coisas
que jamais se imaginavam fazer, como coordenar encontros, processos de
formação, articular pessoas para atividades. Nessa mesma direção, a qual
se vincula a aprendizados no MMC, aparece a palavra compreensão, sendo
ela relacionada à amplitude de mundo; complexidade do funcionamento
da sociedade; transformação da sociedade.

Foi mencionado pelas mulheres, como maior aprendizado, a li-
bertação própria e das demais mulheres; a luta/conquista de direitos a
partir da Organização com destaque para a condição de ser sujeitos, com
autonomia não sendo elas, propriedade de ninguém e de ter atuação para
além do espaço privado.

Além disso, foi ressaltado que o maior aprendizado é com rela-
ção à valorização e ao reconhecimento das mulheres e, nesse aspecto,
poderia soma-se o que disseram sobre direitos, destacando que com a
luta/conquista de direitos foi possibilitada maior valorização pessoal.
Destaca-se também como aprendizado a coragem que as mulheres vão
adquirindo, fazendo-se respeitar, a dignidade e o compromisso com ou-
tras pessoas.

Uma das pesquisadas citou o fato de aprender a superar dificul-
dades na família e, também, em outro caso, foi citado que aprendeu a
respeitar o tempo e o passo das mulheres. Como pode-se perceber, as
mulheres trouxeram fortemente a ideia de capacidade e compreensão, o
que em diálogo com Freire, poder-se-ia  relacionar com o ser mais, ou
seja, com o fazer-se enquanto sujeito.

Os elementos capacidade, compreensão e respeito trazidos pela
pesquisa, vêm de encontro ao que a sociedade patriarcal disseminou e fez
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com que boa parte das próprias mulheres passassem a acreditar sobre o
sexo feminino. Segundo Gebara (2002), em grande medida, no patriarca-
do as mulheres passaram a ser vistas e consideradas como débeis e frá-
geis, como seres impuros e inconfiáveis, incapazes de pensamento/
reflexão mais apurados e aprofundados.

Percebe-se, dessa forma, conforme apontado pelas pesquisadas
com maior ênfase, o que contraria condicionamentos estruturados e
estruturantes da sociedade patriarcal, e vê-se o Movimento como sujeito
educador. De um lado, ao negar ordens estabelecidas e, de outro, ao rom-
per com as ordens, pelo fato das teimosias, resistências e lutas diversas
para outra ordem social: aquela em que as mulheres possam viver melhor
e não ser subjugadas e inferiorizadas pelo fato de terem nascido mulher.
Demonstram que querem ser pensantes e não mais pensadas, parafrase-
ando Freire, por isso, destacam como um dos maiores aprendizados a
compreensão.

Não poderíamos deixar de apontar outra questão relevante evi-
denciada pelas mulheres, ao destacarem a libertação, salientando que
essa palavra é chave naquilo que é compreendido como “missão” do Mo-
vimento, conforme pode ser visto já a partir de 198916.  No MMC, mencio-
na-se constantemente a Libertação como uma necessidade, sendo
vinculada à própria existência do Movimento.

Nas entrevistas realizadas, buscamos aprofundar elementos que
foram apontados nos questionários e perguntamos, então, o que as mu-
lheres entendem por libertação e, as mulheres assim responderam: é po-
der ser livre para sair quando quiser; é enxergar a realidade, perceber que
sofre violência nesta sociedade, por ser mulher e pobre; requer uma ação
da pessoa,- a ação de libertar-se, ter direitos, ter direito ao próprio corpo;
são novos hábitos, novos valores, precisa mudança do sistema também; é
romper com tantos medos e tabus, porque temos tantos...; é ser dona do
seu nariz, ter liberdade de expressão, não se importar com que os outros
dizem; é ser diferente, subir na vida, fazer outras coisas que não as mesmas

16 A “missão” do Movimento, desde a época do MMTR/RS, é descrita em vários materiais,
especialmente cartilhas e folders. Em geral, nos folders, encontra-se descrita na parte de trás
e, nas cartilhas, no início dos textos. “Nossa missão é a libertação das mulheres trabalhadoras
de qualquer tipo de opressão e discriminação. Isso se concretiza nas lutas, na organização, na
formação e na implementação de experiências de resistência popular, onde as mulheres sejam
protagonistas de sua história. Lutamos por uma sociedade baseada em novas relações sociais
entre os seres humanos e deles com a natureza”. Fonte: folder MMC Brasil (2004, p. 03). Nesse
caso, a missão do Movimento Nacional, afirmada em 2004, é praticamente idêntica à do MMTR/
RS.
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de casa, sair...; é ter direito a fazer aquilo que quer, de realizar os sonhos; é
não ser dependente financeiramente; é não aceitar proibições.

Com relação à libertação, uma das entrevistadas chama a aten-
ção para o fato de que o Movimento trabalha muito essa palavra politica-
mente, mas que falta algo, que seja menos “pesado” também, entende?
(...) Ela não soube dizer exatamente, mas entendemos que se referia a
algo do campo individual, afetivo, sem deixar de lado o político, mas fazer
as duas coisas juntas.

Conforme dá para perceber, libertação tem a ver com liberdade
e, no dizer das mulheres, com a percepção da realidade que se vive, com
vontades, sonhos, autonomia. Ribeiro (2010) destaca que a palavra liber-
dade surge num contexto histórico a partir de lutas sociais populares por
terra e trabalho, tendo origem, portanto, em movimentos camponeses
desde o século onze.   Conforme fica explícito, liberdade é uma palavra
que nasce no bojo de lutas camponesas e, as camponesas do MMC dos
tempos atuais, entendem a libertação/liberdade perpassada pelo proces-
so de conscientização que as possibilita ser mais.

A valorização e o reconhecimento são também mencionados
como aprendizados e, entendemos que essas palavras podem ser aproxi-
madas a ser sujeito e ter autonomia também destacados pelas mulheres.
Diante disso, é possível enfatizar que o destacado por elas é justamente o
que lhes constitui sujeitos políticos. Nesse aspecto, Brandão e Assumpção
(2009) enfatizam que ser sujeito político possibilita deixar de ser pessoa
anônima na cultura, para ser sujeito coletivo em vista de transformação da
história e da cultura de um país.

Quando perguntado, então sobre “o que você considera mais
importante das coisas que aprendeu no Movimento”, foram-nos volvidas
as seguintes considerações:

Em primeiro plano, é evidenciada a conscientização, sendo ela
relacionada ao modelo de sociedade, de produção, de relação com a natu-
reza e a vida do planeta; ao entendimento de como funciona a sociedade,
as leis etc. As mulheres mencionam o fato de enxergar mais longe, abrir os
olhos, ter projeto de vida, adquirir coragem, sentir indignação, ter outra
visão de mundo, ideais, clareza, aprendizado, consciência crítica, acesso a
conhecimentos, espírito de luta, valorização das mulheres, a importância
de se organizar, entre outros.

Em nosso entendimento, a palavra conscientização expressa mais
ou menos algo parecido, no entanto é mais abrangente, pois ter consciên-
cia de algo vai além de compreender. Pode-se perceber, dessa forma, um
encontro entre o que percebem como importante, e, também de maior
aprendizado entre as mulheres dirigentes e militantes do Movimento.
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Novamente, falam de maneira enfática sobre a libertação, men-
cionando como importante os direitos, sendo que quando o citam,
complementam com: a luta feita, a conquista, a clareza sobre direitos
individuais, coletivos e sociais, fazer valer os já conquistados. Após esse
agrupamento, é mencionada em quarto plano, a luta das mulheres como
importante, a garra e a força para sua continuidade desta trajetória.

Após agrupar tais concepções das camponesas, com relação aos
conhecimentos aprendizados adquiridos, os demais elementos citados
são: independência enquanto mulher, valorização; organização; e o fato
de possuir documentos. Contudo, percebe-se que a importância do MMC
para as mulheres, também se fundamenta no que lhes possibilita cresci-
mento pessoal e coletivo enquanto ser humano. Uma frase dita por uma
mulher mostra o quanto ela valoriza essa conscientização adquirida por
meio do Movimento, quando argumenta que a consciência crítica da gente
ninguém pode roubar e ela tem um valor que ninguém pode comprar (CLA-
RA Z.).

Ao refletir sobre o que foi dito pela militante, consideramos
oportuna a afirmação de José de Souza Martins (1989, p. 124-125) de que
“a resistência popular se nutre de um saber popular, mesmo quando apa-
rentemente ou circunstancialmente é nutrida por um saber erudito medi-
ado pelas organizações políticas”. Contudo, sabe-se, conforme já dizia
Marx, que o processo de consciência das pessoas depende da
materialidade, ou seja, das condições em que se encontram, o que é reto-
mado por Iasi (2007) quando expõe que a consciência não deve ser conce-
bida como ‘é’, mas como algo que ‘se torna’ pelo fato de não ser estático e
manter-se em constante e permanente movimento.

Diante dessa ponderação, oportunamente ressaltamos que, por
mais que a militante afirme que sua consciência crítica não possa ser com-
prada, talvez nem sempre será possível  ela agir de acordo com essa cons-
ciência (crítica)  a partir de princípios e aprendizados do Movimento. Mais
uma vez chamamos Iasi com sua argumentação: “longe de qualquer
linearidade, a consciência se movimenta trazendo consigo elementos de
fases superadas, retomando, aparentemente, as formas que abandonou”
(p. 13).

Da mesma forma, como o MMC é feito de pessoas, suas linhas e
posições políticas frente à sociedade dependem, em grande medida, da
estrutura social, que grosso modo é alienante pelo fato de que se vive
numa sociedade patriarcal capitalista. Nesse sentido, destacamos mais
uma vez Martins (1989) quando reflete sobre a privação das pessoas em
detrimento do capital, o que, segundo o autor, as tolhe de conhecimentos
e saberes adequados à compreensão e à explicação do próprio capitalis-
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mo. Talvez por esse motivo as mulheres do MMC encontrem no Movimen-
to algo que não veem em outros espaços sociais tão claramente: oportuni-
dade de entender melhor e compreender a sociedade, o momento político,
e a si mesmas, pois várias delas afirmam que o Movimento é a faculdade a
que não tiveram acesso.
Das Coisas Importantes dos Cipós de Flores Lilases

A metáfora das flores lilases e dos cipós refere-se ao contexto
camponês em luta por um lugar: de reconhecimento, de ser sujeito, de
mudanças, enfim... rumo a possibilidades de  libertação em que é possível
empoderamento por meio da Organização que contesta o capital e o patri-
arcado, de onde decorrem experiências e aprendizados. Trata-se da luta,
mas sem esquecer as bonitezas, e, por isso as flores, se não bastasse trazer
o mato presente nos cipós, como lugar de diversidade, que por sua vez
nega um “modelo” homogeneizante de agricultura vinculado ao
agronegócio.

  Segundo indicou a pesquisa, as mulheres camponesas do MMC
constroem processos de libertação a partir de lutas e processos coletivos,
mas também em embates individuais/familiares no âmbito das relações
de gênero que estabelecem. Para tanto, afirmam, em primeiro plano, a
conscientização, a qual se dá na participação da vida do Movimento. Se-
gundo pudemos entender, as mulheres se libertam quando ousam sair do
espaço privado (casa/ filhos) e apreendem sobre a amplitude do mundo.
É neste espaço que começam a compreender melhor como funcionam os
poderes instituídos e a lógica que eles constroem, em geral, impondo
normas e regras a elas, como trabalhadoras do campo.

Junto a isso, explicitam ao se referir ao processo de libertação, a
importância da experiência, seja de outras companheiras que estão “mais
à frente”, seja com relação ao acúmulo de lutas, anteriores. Relatam que
ter autonomia (documentos pessoais, profissionais, acesso à terra e direi-
tos) é fundamental para conseguirem a libertação, que segundo enten-
dem é serem livres, sem precisar pedir favor. Neste aspecto assumem que
é preciso enfrentar os conflitos desde dentro de casa para possibilitar
mudanças, pois já não aceitam mais ser sombra do outro.

A busca pela conquista de direitos, segundo mostrou a pesquisa,
serviu, também, de justificativa para elas saírem de casa, para além de
suas comunidades no início da década de 80. De acordo com a fala de uma
pesquisada, naquele momento uma mulher que saísse de casa precisava
se justificar e ser respaldada, tanto pela família quanto pela comunidade,
mas foi a partir disso que elas descobriram a amplitude de um universo
muito além do espaço privado e, posteriormente, que as lutas deveriam
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ser para além dos direitos.
Com relação a esses aspectos, ficou evidenciado que a contribui-

ção do feminismo se deu mais indireta, que diretamente no início da cons-
tituição da Organização, mas parece ter sido fundamental para fomentar
ousadias, dar passos e fazer com que, da OMR, para o MMTR/RS passassem
a aglutinar forças no MMC Brasil em 2004.

Ao que transparece, as mulheres pesquisadas salientam que
passaram a compreender a amplitude da sociedade, o que não mais per-
mite considerá-las apenas serem pensadas por outrem. Elas, ao se pensa-
rem a si em Movimento, mostram que é possível a libertação e, ainda,
que, a emancipação, o fazer-se sujeito, passa por aí. Esta libertação vai se
dando de fato, quando se sentem capazes de pensar politicamente e pro-
por políticas ao Estado, por exemplo, e por isto, os acampamentos, mar-
chas, mobilizações e encontros são fundamentais. Nestes espaços
estudam, fazem ensaios de dizer a palavra publicamente, mostram indig-
nação contestando, mas também propondo.

Como vivem em uma realidade em movimento, com contradi-
ções e complexidade, estas mesmas mulheres sofrem ação do patriarca-
do, sendo ainda negadas e inferiorizadas em alguns aspectos. Contudo,
não desistem de reagir e, em Movimento se dão conta de como a opressão
acontece, como a reproduzem e como podem superá-la quando isso é
possível. Uma das entrevistadas, inclusive, mencionava que essas trans-
formações (da consciência crítica à ação) são as mais demoradas e, nem
todas as mulheres do MMC chegam a esse patamar, pelo fato de exigir
rupturas. Outra fala ainda, de outra entrevista, salientou que as mudan-
ças se dão primeiro comigo e são difíceis de aguentar quando se trata das
novas relações de gênero.

Ao que tudo indica, estar no MMC significa dispor-se a construir
outras formas de sociedade a partir da luta, visto que é bastante visibilizada,
também nos materiais elaborados pelo Movimento, a idéia de que as
mudanças são forjadas com a luta e nela vai se aprendendo, não havendo
uma receita única.

Retomando a fala da entrevistada, ela mostra que as mulheres
não são seres perfeitos e que em alguns momentos também oprimem e
tomam para si alguns espaços (em geral a cozinha e os filhos (as) como um
espaço ou reduto de poder, quando não lhes restam outros de maior im-
portância).  Desse ponto de vista, Freire (1987) é elementar quando refle-
te sobre a relação opressor-oprimido, destacando que, assim como o
oprimido hospeda em sua mente o opressor, também reproduz essa opres-
são, mas sempre numa relação de oprimido.

Destacamos como importante, o fato de que ela se deu conta de



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

26

como agia e buscou mudar. Mudou porque se viu forçada a mudar (para
continuar saindo de casa) e percebendo que as demais companheiras cons-
truíam outras possibilidades de relações em suas casas também. Talvez,
poderia-se dizer que nesses pequenos atos de tomar consciência também
sobre si começa a acontecer o que Freire (2004, p.12) chama de “inédito
viável”.

Assim, o processo de libertação das mulheres do MMC vai se
dando de forma dialética entre o privado e o público, atravessadas por
conflitos, em que se avança no processo de consciência crítica, o qual
empurra para ações em vista do Novo, daquilo que ainda se tem para
construir, no enfrentamento das desigualdades de classe, gênero e raça/
etnia, sem esquecer as relações com a natureza.

Referências
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico: memória e sociedade. Tradução de
Fernando Tomaz. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues; ASSUMPÇÃO, Raiane. Cultura rebelde. Escri-
tos sobre a educação popular ontem e agora. São Paulo: Instituto Paulo
Freire, 2009.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Encuentro de instituicionesuruguayas com
Carlos Rodrigues Brandão. In: INSTITUTO DEL HOMBRE. Investigación
participativa. 2. ed.Montevidéo: Ediciones de la Banda Oriental SRL, 1987.
p. 31-48.

CANCLÍNI. Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair
na modernidade. Tradução de HeloízaPezzaCintrão e Ana Regina Lessa. 2.
ed. São Paulo: USP, 1998.

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. A era da informação: economia,
sociedade e cultura. Vol II. 3. ed.São Paulo:  Paz e Terra, 2002.

CONTE, Isaura Isabel; MARTINS, Mariane Denise; DARON, Vanderléia Pul-
ga. Movimento de Mulheres Camponesas: na luta a constituição de uma
identidade feminista, popular e camponesa. In: PALUDO, Conceição (Org.)
Mulheres, luta e resistência: em defesa da vida. São Leopoldo: Cebi, 2009.
p. 86-132.

FALS BORDA, Orlando. Encuentro de instituicionesuruguayas com Orlando
Fals Borda. In: INSTITUTO DEL HOMBRE. Investigación participativa. 2. ed.
Montevidéo: Ediciones de la Banda Oriental SRL, 1987. p. 09-30.



Revista da Faculdade de EducaçãoAno X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

27

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 32. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987.

______. Pedagogia da autonomia. Edição especial. Brasília: Paz e Terra/
Anca, 2004.

GEBARA, Ivone. Cultura e relações de gênero. São Paulo: Cepis, 2002.

IASI, Mauro Luis. Ensaios sobre consciência e emancipação. São Paulo: Ex-
pressão Popular, 2007.

MARTINS, José de Souza. Caminhada no chão da noite. Emancipação polí-
tica e libertação nos movimentos sociais do campo. São Paulo: Hucitec,
1989.

MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS DO BRASIL. Folder sobre a mis-
são do Movimento [s/ed], 2008.

MURARO, Rose Marie. A mulher no terceiro milênio. 8. ed. Rio de Janeiro:
Rosa dos Tempos, 2002.

PALUDO, Conceição. Educação popular e movimentos sociais na atualida-
de: algumas considerações. In: RIBEIRO, Jorge Alberto da Rosa; RIBEIRO,
Marlene (Orgs.). I Seminário do Tramse - trabalho, movimentos sociais e
educação: redes de pesquisa.  Porto Alegre: Itapuí, 2011.

RIBEIRO, Marlene. Movimento camponês, trabalho e educação: liberda-
de, autonomia, emancipação: princípios/fins da formação humana. São
Paulo: Expressão Popular, 2010.

THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

ZARTH, Paulo Afonso. Do arcaico ao moderno. O Rio Grande do Sul agrário
do século XIX. Ijuí: Unijuí, 2002.

Data de recebimento: 27.06.2011
Data de aceite: 14.05.2012



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

28



Revista da Faculdade de EducaçãoAno X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

29

MEMÓRIAS DA TRAJETÓRIA DOCENTE EM CLASSES MULTISSERIADAS: A
PROFESSORA ÉLIA MARIA THIESEN (1958/1984)1

MEMORIES OF TEACHING TRAJECTORY IN MULTIGRADE CLASSES:
TEACHER ELIA MARIA THIESEN (1958/1984)1
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo desdobrar fatos em torno da traje-
tória de uma professora cuja docência ocorreu na zona rural de Novo Ham-
burgo - RS, entre 1958-1984. Pretende analisar e compreender como a
trajetória docente se entrelaça à prática pedagógica em classes
multisseriadas, considerando para esse fim a memória como fonte docu-
mental. A pesquisa, de natureza qualitativa, utiliza metodologia da Histó-
ria Oral valendo-se de entrevistas semiestruturadas. Os referenciais
teóricos fundamentam-se em Halbwachs, entre outros, que auxilia na
construção de relações e significados acerca da memória coletiva. Esta
trajetória singulariza, em certa medida, fragmentos da história da educa-
ção rural neste município.

PALAVRAS-CHAVE: Memórias de professores; educação rural; fazer peda-
gógico multisseriado.

ABSTRACT: This study aims at unfolding events around the trajectory of a
teacher whose teaching rushed in rural Novo Hamburgo – RS, from 1958-
1984.To examine and understand how the path intertwines teaching
practices in multigrade classes, considering the context in which memories
of produced brands. The research, qualitative in nature, uses oral history
methodology drawing on semi-structured interviews. Theoretical
frameworks are based on Halbwachs, among others, assisting in building
relationships and meanings about the memories. This path uniqueness
fragments of the history of rural education in the city.

KEYWORDS: Memories of teachers; rural education; multigrade teaching
done.
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Introdução
Ontem de noite - eu disse -, eu não lembro o nome da minha

escola, mas agora eu lembrei, é Mathilde de Albuquerque [...], Escola Mu-
nicipal Mathilde de Albuquerque (Élia, 2010). Halbwachs (2004), em denso
estudo sobre memória coletiva, enfatiza a memória como construção rea-
lizada pelos indivíduos num determinado grupo. Para o autor não existe
uma memória estritamente individual, pois as lembranças são construídas
a partir do envolvimento de cada sujeito, das relações que se estabele-
cem, pelas experiências, principalmente afetivo, no interior de um grupo.
Esta escrita reflete memórias, revisitadas, rememoradas, a partir da en-
trevista oral, pela professora Élia, memórias sobre a sua trajetória como
docente.

Estas lembranças, que dizem da zona rural de Novo Hamburgo,
especificamente do bairro rural chamado Lomba Grande, configuram ce-
nários, no sentido que trata Bosi (1994), a imagem-lembrança da memória
pura evocada, ação inconsciente do sujeito. Ao iniciar sua narrativa - no
momento da entrevista - a professora inicia a conversa pelo diálogo da
última conversa telefônica - quando explicava os motivos e interesses da
entrevista.  Ao falar da sua escola, as lembranças ascendem com um brilho
nos olhos, nos gestos e expressões as lembranças ganham vida e voz. A
minha escola ficava do outro lado do arroio, porque já pertencia a São
Leopoldo, ficava defronte aquela Igreja católica que tem em Feitoria, aquela
Igreja – Medianeira (ELÍA, 2010).

Ao historiar trajetórias, nesta pesquisa, o percurso docente de
uma professora rural em classes multisseriadas é uma oportunidade de
repensar nossa própria subjetividade, nossas idiossincrasias e relação com
a profissão docente. Refletir e analisar a história da educação, principal-
mente a história regional, representa um campo empírico rico e ainda
pouco explorado. Nóvoa define as pesquisas educacionais como
“nebulosa”considerando que se priorizam determinados grupos e igno-
ram outros “deixando à sombra grande zonas das práticas pedagógicas e
dos atores sociais”, (NÓVOA, 2009, p.9), referindo-se a ênfase nos estudos
sobre o espaço urbano. Almeida (2009) complementa dizendo que os es-
tudos sobre a história da educação rural no Brasil constituem uma área de
investigação que ainda se situa na “marginalidade”.

Aqui se pretende problematizar uma face pouco explorada da
história: a educação no meio rural no século XX partindo de fragmentos de
memória, que compõem lembranças e esquecimentos de uma professora
primária. A história é aqui entendida no sentido que trata Nora sendo a
memória uma fonte para a história. Ao diferenciar a memória como histó-
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ria vivida e história como produção intelectual, afirma o mesmo autor que
história e memória não são sinônimos, pois “a memória é a vida carregada
por um grupo em permanente evolução, aberta à dialética. A história é a
reconstrução sempre problemática do passado; demanda análise e dis-
curso crítico” (NORÁ, 1993, p.11).  Tedesco (2002) corrobora com a ideia de
que são as memórias essencialmente atos de evocação do passado, atos
que se reestruturam em imagens mentais a partir de arquivos, imagens,
fotografias, entrevistas, pois o passado, enquanto tal, não volta.

A história difere da memória, o conhecimento que se
produz a partir dela é produzido e compartilhado
coletivamente, pois trata-se de uma atividade social.
Há então que se rememorar, há que se construir
lugares, ou buscar os já constituídos para essa (re)
construção (MENEZES, 2004, p.8).

A proposta desta reflexão não é reconstruir a história de vida,
muito menos a história das instituições escolares no espaço rural, mas
registrar as marcas, como hoje, o protagonismo de uma professora3 rural
em classe multisseriada, sua formação e fazer pedagógico é narrado,
revisitado e reapresentado pelas memórias que emergiram na entrevista.
Neste sentido, optou-se pela entrevista semi-estruturada utilizando-se
da metodologia da história oral.

A opção pela metodologia da História Oral visa aprofundar com-
preensão sobre aspectos do contexto que se desenvolve a pesquisa, prin-
cipalmente culturais e estruturais de uma sociedade.  Este método permite
o registro da memória viva e os acontecimentos mais abrangentes e dinâ-
micos da história. As narrativas que emergem da história oral permitem
reconstruir cenários, compreender a relação que se estabelecem entre
fenômenos culturais, políticos e sociais de cada sujeito e dele com seus
pares.  Em Thompson (1992) abordagem da História a partir de evidências
orais permite ressaltar elementos que, de outro modo, por outro instru-
mento, seriam inacessíveis.

Aqui as entrevistas de história oral são tomadas como documen-
to e servem para refletir e compreender o passado, ao lado de documen-
tos escritos, imagens e outros tipos de registro. Além disso, faz parte de
todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias
e autobiografias, cuja trajetória dos indivíduos pretende-se interpretar
acontecimentos, situações e modos de vida de seu grupo e na sociedade

3 A professora Élia Maria Thiesen é um dos sujeitos na pesquisa em desenvolvimento no
Programa de Mestrado em Educação da Unisinos, na linha de pesquisa Educação, História e
Política.



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

32

de modo geral.
Nesta pesquisa, entende-se como História o campo de produção

do conhecimento que se nutre de teorias explicativas e de fontes que
corroboram para a compreensão das diferentes ações humanas no tempo
e no espaço. Este exercício de pensamento que possibilita a reflexão da
realidade pela História é a possibilidade de “[...] validar, no presente,
determinadas leituras da realidade passada, uma vez que o conhecimen-
to histórico é uma operação intelectual que se esforça por produzir deter-
minadas inteligibilidades do passado [...]” (STEPHANOU E BASTOS, 2009,
p. 417).

Com relação aos fatos rememorados, Loriga considera que, para
ser inquietante “a história deve buscar descobrir o passado que a memó-
ria carrega em si sem saber” (2009, p. 32). Para tal, é preciso deixar os
grandes acontecimentos e voltar-se para a denominada micro-história.
Nesta mesma perspectiva, cabe lembrar que o presente estudo situa-se
numa linha metodológica inspirada nos fundamentos mais recentes da
pesquisa histórica. Weiduschadt e Fischer (2009) asseguram que é pela
escola dos Annales que a “novelle historie” adquire consistência num
movimento de oposição à chamada história tradicional. Enquanto esta
enfatiza a narrativa dos acontecimentos, destacando fatos históricos a
partir dos grandes efeitos e dos grandes homens, aquela prioriza a análise
das estruturas ou, no caso de algumas obras, tende a dar voz aos cidadãos
comuns, analisando os fatos históricos sob outras perspectivas.

Segundo Burke (p. 16), é entre os anos 70 e 80 do século
XX que esta reação ao paradigma tradicional tornou-
se mundial. A origem da nova história, entretanto,
parece estar em Bloch e Febvre, depois em Braudel,
fundadores da Annales, ou talvez ainda muito antes,
já que, ainda conforme Burke, os teóricos Comte,
Spencer e Marx eram extremamente interessados pela
história, mas desprezavam os historiadores
tradicionais. Sua atenção estava voltada para as
estruturas, não aos acontecimentos (WEIDUSCHADT;
FISCHER, 2009, p. 68-69).

A opção pela abordagem da “Nova História” em contraste com a
“antiga” considera aspectos da experiência de vida e o contexto em que
se construíram.  A nova corrente historiográfica da História Cultural, ou
seja, a Nova História Cultural se constituiu a partir da história francesa dos
Annales, apresentando-se como uma abordagem para se pensar a ciência
histórica considerando a cultura como “um conjunto de significados parti-
lhados e construídos pelos homens para explicar o mundo” (PESAVENTO,
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2004, p.15).
Dessa forma, o passado que estudamos é uma construção de

nossas mentes.  Essa construção é, em princípio, tão válida quanto à outra,
quer possa ser apoiada pela lógica e por evidências, quer não (HOBSBAWN,
2000). Pesavento (2004) entende que ao escrever a História, ou construir
um discurso sobre o passado, o historiador a faz como expectativa de
resposta a perguntas e questões formuladas pelos homens em todos os
tempos. Afinal, a História é sempre uma explicação sobre o mundo, rees-
crita ao longo das gerações que elaboram novas indagações e novos proje-
tos para o presente e para o futuro, pelo que reinventam, é continuamente
o passado.

A História é uma construção da experiência do
passado, que tem se realizado em todas as épocas.
[Ela] inventa o mundo, dentro de um horizonte de
aproximações com a realidade. [...] O historiador é
aquele que, a partir dos traços deixados pelo passado,
vai em busca da descoberta do como aquilo teria
acontecido, processo este que envolve urdidura,
montagem, seleção, recorte, exclusão, ou seja, o
historiador cria o passado [...] (PESAVENTO, 2004, p. 53-
54).

Para Pesavento (2004), o desafio posto da História Cultural é de-
cifrar a realidade do passado por meio das suas representações, tentando
chegar àquelas formas discursivas, imagéticas, pelas quais os homens ex-
pressaram a si próprios e ao mundo, sendo tarefa do historiador recons-
truir pelas fontes e documentos as representações da vida elaboradas
pelos homens do passado.

Ao compormos as memórias e narrar-se o sujeito dá outro senti-
do a sua própria vida e a relação que estabelece com o tempo, o grupo
social e a realidade que o cerca. São, os processos conscientes e inconsci-
entes que tramam memórias. No momento em que se esforça para
relembrar sua experiência, as situações vividas, que necessariamente não
importa o tempo em que se deram, se constroem como fontes de refle-
xão. Werleet al (2007) contribuem neste sentido quando argumentam que
são as entrevistas atos de construção e de seleção de um certo conheci-
mento da realidade e de seu funcionamento e não apenas das relativas a
um único espaço e período de vida dos depoentes.

Ao evocar memórias é possível perceber, na trama de relações
de poder, em que os sujeitos estão situados ao longo de suas carreiras
profissionais, interesses e motivações não absolutamente possíveis de
tornarem-se públicos. São as “lentes”, definidas pelo historiador, que ao
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costurar memórias fará o desenho da história que se reconstrói,
involuntariamente omitindo partes, ou extrapolando fatos, ou mesmo
contando fragmentos de um todo maior, considerando os dados e docu-
mentos construídos.
Desvelando o contexto: marcas da trajetória na rural

No século XIX e início do século XX, época em que a população
brasileira habitava, principalmente, a região rural, foi o período auge das
escolas multisseriadas que muito serviu para escolarizar, disciplinar e for-
mar os “sujeitos bons”, mão-de-obra responsável pelo progresso.

Neste sentido, Ferri (1994) realiza denso estudo sobre a
escolarização multisseriada no Brasil, bem como na formação destes pro-
fessores. A realidade das classes multisseriadas, por muitos desconheci-
da, revela-se uma prática atual em diferentes municípios do país. A
modernidade e a tecnologia desenvolvida, principalmente, no último sé-
culo melhoraram e qualificaram de modo geral a vida da humanidade.
Porém, os efeitos deste progresso são percebidos de forma desigual no
espaço rural4.

A escolarização nos meios rurais, a partir dos anos 40,
adquire a conotação de ser um instrumento capaz de
colaborar na fixação das populações em seu ambiente
original. A escola rural deveria ensinar conhecimentos
básicos. Assim, se o aluno viesse para a cidade teria
as habilidades mínimas necessárias para sobreviver
em um novo ambiente. Porém, essa escola também
deveria ter propósitos maiores, no sentido de
desenvolver saberes de acordo com as necessidades
da vida das populações rurais. [...] Pode-se dizer que
há uma omissão do Estado e as responsabilidades
educacionais são transferidas ao professor (ALMEIDA,
2009, p. 285-286).

A educação rural é vista como um instrumento capaz de formar,
de modelar um cidadão adaptado ao seu meio de origem, mas lapidado
pelo conhecimento científico endossado pelo meio urbano. Ou seja, é a
cidade quem vai apresentar as diretrizes para formar o homem do campo,
é de lá que virão os ensinamentos capazes de orientá-lo a bem viver nas
suas atividades, com conhecimentos de saúde, saneamento, alimentação

4 Nesta pesquisa são utilizadas as expressões populações rurais, populações campesinas,
campesinos ou habitantes do meio rural quando houver referência às pessoas residentes e
originais deste meio. Aqui, o rural é entendido como espaço/lugar em que as memórias se
materializam e desenvolvem. Sobre este assunto consultar Almeida (2007).
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adequada, administração do tempo, técnicas agrícolas modernas ampara-
das na ciência, etc. E a escolarização é quem vai preparar e instrumentalizar
o homem rural para enfrentar as mudanças sociais e econômicas, só assim
poderá estar apto a participar e compreender as ideias de progresso e
modernidade que emergem no país.

Embora as classes multisseriadas existam em espaços urbanos, o
“interior” parece ter se configurado como lugar privilegiado desta prática.
O argumento da adversidade às condições físicas espaciais e o reduzido
número de alunos das comunidades rurais colaboram para a continuidade
e permanência da escola multisseriada.

Neste contexto se desenvolveu a trajetória desta professora, na
localidade de “São Jacó”, interior de Lomba Grande, no período de (1958-
1984). Lomba Grande compreende uma área de 156,31 quilômetros qua-
drados de “belas paisagens”, o que corresponde a dois terços do território
atual da área urbana de Novo Hamburgo5. Situa-se a leste, com o Rio dos
Sinos, ao norte com os municípios de Campo Bom e Sapiranga, ao sul com
o município de Gravataí e a leste com Taquara. Ainda faz limite sudeste
com Sapucaia, oeste com São Leopoldo e nordeste com os bairros Canu-
dos e Santo Afonso em Novo Hamburgo6.

A origem do nome “Lomba Grande”, segundo informação de an-
tigos moradores, está ligada ao seu relevo ondulado, com muitos morros,
onde se realizavam carreira de cavalos. Schütz (2001) recorda que apenas
na década de quarenta do século XX é que este espaço é incorporado ao
território de Novo Hamburgo

Em 1940, foi anexada a Novo Hamburgo através de
acordo, para que Novo Hamburgo tivesse mais uma

5 É um município da microrregião geográfica do “Vale dos Sinos” distando aproximadamente 50
quilômetros da capital Porto Alegre.  O município tem sua estrutura comunal desenvolvida,
principalmente, no século XIX, com a chegada dos imigrantes alemães na região. O período
áureo da educação no município ocorreu na década de 1970 cuja referência na indústria coureiro/
calçadistaprojetou o lugar no contexto político e econômico (nacional/mundial) a partir da
FENAC – Festa Nacional do Calçado sendo responsável pelo crescente progresso e êxodo
populacional.
6 Até meados da década de 60, o crescimento urbano de Novo Hamburgo caracterizou-se
principalmente em sentido horizontal. Os poucos prédios de no máximo quatro andares
restringiam-se à área central. Grandes incentivadores deste crescimento horizontal foram os
loteamentos surgidos sucessivamente ao redor do urbe. Como este entorno não era terreno
arável, pois somente existia mato e macegas, a área urbana não invadiu nenhuma área rural.
Mesmo assim, nos arredores da comuna jaziam os espoliados da eterna luta campo versus
cidade. Expulsos dos campos de todo Estado pela mecanização agrícola iniciada nos anos 40,
os ‘nascidos em outras comunas’ migravam para a região do sapateiro, numa verdadeira corrida
ao Klondyke, e nos arrabaldes se fixavam (SELBACH, 1999, p. 46).
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saída. Determinava a lei que um município para se
emancipar precisava ter duas entradas e duas saídas.
Era um dos critérios que regulavam o processo
emancipacionista. Em 1969, Lomba Grande consistia
no 3º Distrito de Novo Hamburgo. Através da lei número
78/1979, a localidade transformou-se em bairro. E a
Lei Municipal de 1985 definiu seu perímetro urbano e
rural (SCHÜTZ, 2001, p.107).

 Tambara e Cardoso (2010, p. 17) corroboram com esta pesquisa
quando, ao se referir a valorização da memória, observam que “o processo
de profissionalização docente [...] tem-se caracterizado por uma clara iden-
tificação da compreensão dos efetivos mecanismos sob os quais o mesmo
ocorreu”. Dessa forma, “guardamos em nós o mestre que tantos foram.
Podemos modernizá-lo, mas nunca deixamos de sê-lo. Para reencontrá-
lo, lembrar é preciso”.

Élia inicia a entrevista falando sobre as memórias da sua escola,
com muito carinho recorda as paredes, o espaço, as professoras, uma a
uma, elas reacendem pela lembrança. Ela nasceu no dia dezenove de março
de 1938, em São Leopoldo, na localidade de Feitoria Velha7, nas imedia-
ções que limitavam Feitoria à Lomba Grande. Era do lado de cá daquele
arroio, era a divisa de Lomba Grande e São Leopoldo, só que o pai tinha
terra nos dois lados (ÉLIA, 2010).

Filha de Irma Paulina Daudt e Germano Reinaldo Schilindwein
recorda que viviam na zona rural e todo sustento da família “[...] dependia
da roça, o dinheiro tudo, vinha da roça, da horta; tinha gado também. [...]
lembro que eu tinha um cachorrinho branco [...]”. Com família numerosa e
muita dificuldade trás a marca da “vocação” quando lembra “[...] com seis
anos eu batia o pé dizendo que eu queria ser professora, falava só em
alemão [...] alguém perguntava e eu já dizia - quero ser professora - [risos]
mas não sabia como [...]”. Na escola Mathilde de Albuquerque concluiu o
5º ano. Quando ela tinha treze anos, uma amiga resolveu trabalhar no
Colégio São José, em São Leopoldo, como eram muito amigas, ela insistiu
com o pai para que a autorizasse a trabalhar, para ficar próxima da amiga.

Não fui estudar, fui trabalhar no colégio, trabalho duro.
[...] [então] eu me interessei, achei muito bonito o
ambiente das irmãs, e pensei em ficar freira também,
uma religiosa.  Mas seria assim, trabalhar e estudar.
O pai teria que dar tudo, roupa de cama e tudo que eu

7 Local onde os imigrantes alemães se fixaram, quando chegaram no Rio Grande do Sul, no século
XIX.
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precisasse, eu ia trabalhar apenas pela casa e comida.
[...]. Já era muita coisa, a aula [não teria como estudar],
e eu só trabalhava. [...] eu fui pra trabalhar na copa
(ÉLIA, 2010).

Ela relata o desejo de estudar, de fazer o curso Normal, inter-
rompido devido os parcos recursos financeiros que dispunha sua família.
Era necessário trabalhar, a opção foi ficar o mais próximo da escola, no
Colégio São José. O contato com alunos, escola, artefatos da cultura, faz
com que ela se realize como sujeito, pelo fato de estar entre estudantes,
entre meninas da sua idade, e aprendendo, na convivência, com o ambi-
ente, mesmo que o trabalho fosse árduo e rigoroso. Quando decide seguir
o caminho religioso, aos quinze anos, a família faz um esforço imenso para
arcar com as despesas.

Então, após, um ano trabalhando na copa, ela retoma os estudos
faz novamente o 5º ano as irmãs pediram que eu repetisse por causa do
exame terrível de admissão (ELIA, 2010), como preparatório para o exame
de admissão. No terceiro ano no Colégio, frequentou o primeiro ano do
Ginásio, com muitas matérias, uma rotina e rigorosidade que os colégios
doutrinais ainda apresentam. No ano seguinte, porém, como as irmãs exi-
giram que ela fosse concluir os estudos no Bom Conselho em Porto Ale-
gre, as condições financeiras irrompem o sonho de Élia, que desistiu da
vida religiosa. Ela conclui sobre este período de escolarização que [...]
esses três anos foram assim, de base, por dois motivos, uma que a gente
aprendeu muitas coisa, de [convivência], o horário e também porque o
período da adolescência, que é a pior fase pra gente estar fora [de casa], e
estar no mundo8.

O saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e
a vida humana. Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo
como alguém vai responder ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e
no modo como vamos dando sentido ao que nos acontece.

O saber da experiência é um saber que não pode
separa-se do indivíduo concreto em quem encarna.
Não está, como o conhecimento científico, fora de nós,
mas somente tem sentido no modo como configura
uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade

8 Quanto ao estudo preparatório para o exame de admissão e o 1º ano do Ginásio, Élia, ao
desistir da vocação religiosa, não recebeu nenhum comprovante do Colégio São José. Isso era
uma prática entre as instituições, como muitos jovens, sem recursos financeiros ingressavam
no mundo escolarizado, pelo caminho religioso, era um critério, para receber diplomas e
certificados, a efetivação dos votos.
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ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar
no mundo, que é por sua vez uma ética [um modo de
conduzir-se] e uma estética [um estilo] (BONDÍA, 2002,
p.27).

O desejo de ser professora permaneceu com Élia e foi percorrido
no retorno para casa, enquanto auxiliava o pai na roça e na dedicação à
catequese. A história da trajetória docente desta professora se mistura a
sua história de vida. Toda a experiência docente de Élia aconteceu na
localidade de São Jacó, na Escola Humberto de Campos, escola construída
pelo sogro, para a professora Maria GersyHoherThiesen9, cunhada da pro-
fessora Élia.

O conceito de prática (pratiques) utilizado por Michel de Certau
centrava seus estudos na reconstrução de um cotidiano de práticas em
que os “usos”, a “apropriação” e a “utilização” do que os sujeitos se apro-
priavam se constituíam por um sistema de construção de “táticas”. Ou
seja, reutilização, reconstrução de processos que, muitas vezes chegam
aos grupos sociais pela “invenção da tradição” (BURKE, 2005, p. 39). A com-
preensão da prática nesse sentido preocupa-se em reconstruir como e de
que maneira as pessoas deram sentido às suas experiências, suas vidas,
seus mundos.  É uma forma de dar sentido à prática docente que foi vivida
pela experiência dos sujeitos com o lugar.

Com dezoito anos, em 1956, Élia se casou com Victor Thiesen,
filho de Jacob. A localidade recebeu esta denominação “São Jacó”, em
função da Igreja que fora construída, pelos “Jacobs”; as terras da localida-
de pertenciam, inicialmente, a Jacob Thiesen e Jacob Plentz.

Nesta escola, as trajetórias da professora Élia e Maria Gersy con-
figuram marcas da “memória coletiva”, no sentido que Halbwachs trata os
testemunhos e significados que os indivíduos atribuem aos episódios co-
letivos considerando que “[...] as impressões que tivemos e que nos mar-
cam estão circunscritas no âmbito das relações que mantivemos, dos
grupos que integramos” (2004, p. 36). Embora, a professora Élia tenha
vindo morar na “Linha São Jacó” apenas em 1957, a convivência com a
professora “Gersy” alimentava esperança de um dia consolidar o sonho do
magistério.

Em 1957, as aulas eram ministradas pela professora Hélia Gomes
Pereira (casada Koetz), porém, morava na localidade de Santa Maria e

9 É uma das professoras que constituem o grupo de sujeitos da pesquisa mais ampla. A Escola
Humberto de Campos, construída (inicialmente funcionava na própria residência dos Thiesen)
em 1947/1948, pelo senhor Jacob Thiesen, recebeu este nome em homenagem ao escritor
gaúcho, a partir da sugestão da mãe da professora Maria Gersy, a escrivã ErnaHoher.
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andava muitas horas a cavalo para chegar na escola. Ela recorda: eu tinha
que abrir doze cancelas, eu já estava tão acostumada que nem descia do
cavalo, abria e fechava - no lombo do cavalo10. Como recorda a professora
Élia Thiesen, Quem já tinha concluído com êxito o 5º ano, já podia seguida-
mente, se tivesse dom pra aquilo, podia continuar [ser professora]. Neste
momento, entra em cena a figura política da localidade, o vereador Mário
Pereira, (década de 1950). Nas palavras das professoras (Élia, Gersy e Hélia)
ele era uma pessoa muito culta, tinha vários livros em sua biblioteca par-
ticular e como recorda “Gersy” naquela época tinha um vereador que luta-
va pelas coisas de Lomba Grande, [...] que igual não tem mais [...] (Gersy,
2010).

As articulações políticas para que a professora Hélia Koetz con-
seguisse uma vaga na Santa Maria e a professora Élia na escola Humberto
foram mediadas por Mario Pereira. Eu conversei com o Victor e ele disse –
então vamos lá falar com o Mário – naquele tempo não tinha caminho, a
gente ia abrindo caminho, e nós seguimos reto abrindo mato até chegar
[à] casa dele (Élia, 2010). O próprio ambiente se transformava na mesma
medida em que a trajetória desta professora se estabelecia.

Conseguir um professor para atuar nas escolas rurais sempre foi
uma dificuldade11, a administração municipal, a partir da intervenção do
vereador Mário Pereira, ajustou a professora HéliaKoetz, na Escola Muni-
cipal Rui Barbosa para que a Élia assumisse como professora na Escola
Humberto de Campos. O ingresso na docência sempre foi colocado como
um permanente desafio por ela. Aspecto que se destaca, considerando a
perspectiva humanista e de conhecimento/aprendizagem que esta pro-
fessora construiu para sua prática. As vivências e as marcas da memória
sobre a escola, o ensinar e o aprender se converteram na constituição de
uma identidade docente, molhada pelo saber da experiência. Como ela
manifesta, o 5º ano, naquelas circunstâncias, era suficiente para que ela
conseguisse aprender os caminhos investigativos para a rotina, que aque-
la escola exigia.

10 A professora HéliaKoetz também é um dos sujeitos que constitui a pesquisa mais ampla.
11 Conforme Decreto sem número, localizado na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, com
data de 23 de julho de 1945, assinado pelo prefeito Alberto Severo e pelo secretário Parahim
P. M. Lustosa assim registra: “considerando que esta Administração tem procurado
insistentemente preencher todas as vagas do magistério existentes em escolas do município,
espalhadas por todo seu interior, mormente tratando daquelas em lugares inascessiveis, afim
de atender o grande numero de crianças moradoras em tais localidades; [...] considerando,
ainda, [...] dificuldade em fixar, ali, um professor dadas as peculiaridades do meio; [...] não foi
possível à ésta esta Administração encontrar educadora diplomada para tal atribuição. [...]”
(DOCUMENTO 01).
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[...] a minha preparação de aula sempre foi de muito
tempo e era com velinha de palma sete - como a gente
dizia - tinha o lampião também [...] [usava] o que
clareasse mais. Às vezes, botava os dois pra ver
[melhor] se fazia de noite. [preparar bem as minhas
aulas] Era uma das coisas muito necessárias, trabalhar
com cinco turmas tinha que ter planejamento [ênfase]
ainda mais se tem quatro horas, tem que ter mais
quatro horas pra planejar, tirava, às vezes, o dia de
chuva12 para prepara adiantado (ÉLIA, 2010).

Outro aspecto que colaborou para sua imersão no magistério foi
o contato com a catequese e principalmente, o convívio com outras jovens
no Colégio São José.

Depois, quando foi o concurso, eu me apavorei. [...] o
Dr. Walter Merina, [...] esse que fez a prova comigo,
nos entramos assim, mais ou menos umas 180 gurias,
normalistas, [...] tinha pronta [formada], de 1º, de 2º
normal e de 3º e tinha acho que umas três de Lomba
Grande, só com 5ª série, a Lúcia Plentz, eu e a Elani,
ela tava só num dos dias. Só que era assim: era
segunda, terça, quarta e no sábado, que tinha a prova
oral. De manhã fazia o escrito e de tarde fazia o oral.
No outro dia já via, se não passou no escrito não
precisa vir mais. [...] e a ultima prova era sexta-feira e
tinha que escolher uma aula e apresentar pra eles
(ÉLIA, 2010).

O início na docência aconteceu em julho de 1958. Em março do
mesmo ano, a professora prestou Concurso Público para Prefeitura Muni-
cipal. O concurso era realizado, no antigo prédio da Prefeitura, hoje,
desativado, próximo, a atual Câmara de Vereadores. As provas eram teó-
ricas e práticas, as provas teóricas, aplicadas em dias diferentes, eram
classificatórias. O último teste era o prático e geralmente acontecia na
sexta-feira, ou no sábado.  [...] precisava comprar um livro de pedagogia,
que eu nunca tinha estudado. [...] Fiquei estudando em casa, o livro aquele
de pedagogia eu comprei, mas era terrível [...] eu não cheguei a ler. A pro-
fessora recorda que eram mais de 180 (cento e oitenta) normalistas, e que
a prova de pedagogia foi a mais difícil. Porém, ao responder as questões -
em folhas avulsas de papel almaço - Élia preferiu copiar todas as questões
e reponde-las calmamente, pensou que pudessem apagá-las do quadro.

12 Nos dias chuvosos, os alunos não frequentavam aula. Muitos caminhavam 8 km até chegar na
escola.  A falta de estrutura (estradas/pontes) impedia que as crianças chegassem.
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Ela lembra que para todas as provas (português, matemática, geografia e
pedagogia) usou das memórias que tinha da escola (relacionando teoria e
prática) bem como, de como fazia quando era convidada a substituir as
irmãs, no Colégio São José. A pedagogia que era o pior, [...] eu tinha lido
mais ou menos [...]. Mas eu tinha a base - eu já ficava - a irmã, lá no Colégio
tinha que sair e ela pedia pra eu ficar, eu adorava ensinar (ÉLIA, 2010).

Quanto à aula prática do concurso recorda
Escolhi 2º ano português, fui na minha prima, ela era
formada, pedi para ela programar uma aula por escrito
[...] que preenchesse o tempo. Colei aquilo, e tinha
que saber a aula toda de cor. [...] Lembro que tinha um
livrinho e eu copiei a história, interpretação e daí parti
para os exercícios. Como eles deixaram eu fazer vi que
eu não tinha rodado (ÉLIA, 2010).

A professora classificou-se em 34º lugar, porém, para que a pro-
fessora HéliaKoetz ficasse mais tempo perto de sua mãe – na época doen-
te – e não tivesse que percorrer um percurso tão extenso, a lotação na
Humberto favoreceu a ambas as professoras.
Até o momento...

Neste estudo é possível perceber o discurso de “vocação” para a
docência e o peso do apostolado, da missão de amor e sacrifício que o
magistério incorporava. Mais que uma vocação, a dimensão missionária
revela o poder de uma época em que uma das únicas opções para o traba-
lho feminino, ou seja, a mulher ocupando um espaço na sociedade, era
pela via da educação. Estudar o percurso de docentes permite transitar
por diferentes espaços, vivências, sentimentos. Tais experiências, narra-
das desde a memória dos envolvidos, ajudam não só a constituir os sujei-
tos, como a escrever parte da história da educação regional. A partir do
momento em que se evocam memórias singulares, é possível caracterizar
parte de um contexto pessoal e coletivo, percebendo semelhanças e dife-
renças entre as narrativas que ali se desdobram.

Em Fischer (2005) analisando as práticas de professoras primári-
as, observa que o catolicismo exerceu nas décadas que seguem a trajetó-
ria desta professora (1958/1984) imensa influência sobre a forma de pensar
e agir, principalmente, dos docentes de áreas rurais.  Nesta lógica, anali-
sando a Revista do Ensino, a autora ainda argumenta sobre o “’[...] espírito
vocacional” que os professores “ incorporavam” pelo emaranhado
discursivo que os constituía também como sujeito, “[...] teu reino não é
deste mundo, mas de outro muito mais alto e, por isso mesmo, muito
mais difícil e exigente (mar/60, p. 35)” (FISCHER, 2005, p. 2001).
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É uma singularidade de Élia e que se evidenciam nas marcas das
memórias desta professora a responsabilidade com o magistério, com a
relação teoria/prática, professor/alunos e com a profissão. Ao narrar e
dizer sobre sua experiência, a alegria e sentido do “dever cumprido” se
manifestam, em gestos, olhares e tom de voz. Aspecto que se manifesta
pelo carinho com que evoca as memórias ao recompor o tempo de sua
trajetória. A representação do professor rural, neste caso, uma professora
de classe multisseriada, cuja trajetória decorreu na “isolada” Humberto
de Campos, manifesta a “grandeza” que a responsabilidade de “bem alfa-
betizar, ensinar a ler e contar” (FILHO apud LOPES; FILHO; VEIGA, 2000, p.
136) recaia sobre a profissão docente. Ensinar foi incorporado por esta
professora como função, não apenas de desenvolver os conhecimentos
acadêmicos que o currículo exigia, mas como possibilidade de desenvol-
vimento de aprendizagens, de contribuir para a construção de um mundo
melhor.
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OS CURSOS DE LICENCIATURAS ESPECÍFICAS PARA FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES INDÍGENAS: DESAFIOS DO ENSINO SUPERIOR NA PERSPECTIVA

DA DIVERSIDADE1

SPECIFIC TEACHING COURSES FOR INDIGENOUS TEACHERS: HIGHER
EDUCATION CHALLENGES FROM A PERSPECTIVE OF DIVERSITY 1

Rosa Helena Dias da Silva
Rita Floramar Fernandes dos Santos2

RESUMO: O artigo trata da questão da formação de professores indígenas
enquanto reivindicação do movimento indígena e enquanto políticas pú-
blicas, a exemplo do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciatu-
ras Indígenas (Prolind/MEC/SEsu/SECAD) no bojo da problemática da
oficialização das escolas indígenas. Focaliza como os povos indígenas têm
se organizado para fazer valer seu direito a uma escola própria e,
consequentemente, a processos de formação docente também próprios.
Este é o caso do povo Mura, da região de Autazes, e sua constante busca
por formação, que culminou na Licenciatura Específica construída conjun-
tamente com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e hoje já no
seu quarto ano. O Curso esta sendo desenvolvido pela Faculdade de Edu-
cação desde 2008, com uma Turma de 60 alunos que são professores indí-
genas do povo Mura em dez escolas nas aldeias, no município de Autazes/
AM. Este processo ilustrará a reflexão mais ampla sobre o tema do acesso
dos povos indígenas ao ensino superior.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores indígenas; povos indígenas e
ensino superior.

ABSTRACT: The paper addresses the issue of the indigenous teachers´
training while a demand of the indigenous movement and as public poli-

1  As reflexões apresentadas nesse trabalho foram elaboradas durante o desenvolvimento de
dois projetos de pesquisa: 1)”Políticas afirmativas de acesso ao ensino superior: as
Licenciaturas Específicas para Formação de Professores Indígenas nas Instituições de Ensino
Superior públicas da Amazônia brasileira”, financiado pelo CNPq e coordenado por Rosa Helena
Dias da Silva; 2) “A Universidade Federal do Amazonas e o Acesso dos Povos Indígenas ao Ensino
Superior: Desafios da Construção de uma Política Institucional”, que gerou a dissertação de
mestrado de Rita Floramar dos Santos Melo (Manaus: PPGE/UFAM, 2007).
2 Professoras na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), atuantes
no Curso de Pedagogia e na Licenciatura Formação de Professores Indígenas.
rosahelena@ufam.edu.br e riflosame@hotmail.com
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cies, such as the Programa de Apoio à Formação Superior e
LicenciaturasIndígenas (Prolind/MEC/SEsu/SECAD) [Program of Support for
Indigenous Higher and Undergraduate Education] in the core of the
question of the problematic of the formalization of indigenous schools. It
focuses on how indigenous peoples have organized themselves to assert
their right to a school of their own and, consequently, also to their own
processes of teacher training. This is the case of the Mura´ people, from
the Autazes region, and its constant search for training, which culminated
with a specific Undergraduate Course, built jointly with the Federal
University of Amazonas (UFAM), that currently is in its fourth year. The
course is being developed by the Faculty of Education since 2008, with a
class of 60 students who are indigenous teachers of the Mura people in
ten schools in the villages, in the municipality of Autazes / AM. This process
will illustrate a broader reflection on the theme of indigenous peoples’
access to higher education.

KEYWORDS: Indigenous teachers´ training; indigenous peoples; Higher
Education.

Introdução
A questão da formação de professores indígenas tem se destaca-

do nos últimos anos, no cenário indígena e indigenista, quer enquanto
reivindicação do movimento indígena, em especial dos professores, quer
enquanto políticas públicas, que procuram atender a essa “demanda” (a
exemplo do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indí-
genas, MEC/SECAD-SESu - PROLIND)3, no bojo da problemática da
oficialização das escolas indígenas.

Avanços legais - que têm como expressão máxima a Constituição
Federal de 1988 - contribuíram para o surgimento deste novo quadro (com-
plexo e conflituoso): o do reconhecimento da alteridade constitutiva da
nação e do chamado “direito à diferença” ao superar, na legislação, a pre-
missa integracionista.

Guerrero (1992) problematiza a questão do direito a diferença
ao afirmar que

3 Tal Programa já lançou quatro Editais: em 2005, 2008, 2009 e 2010. A UFAM teve projeto
aprovado em 2005, com objetivo de elaborar um Curso Específico para Formação de Professores
Indígenas (povo Mura). Em 2008, teve aprovação de outro projeto, para apoio ao desenvolvimento
do referido Curso/Turma Mura. Em 2009, novo projeto obteve financiamento, para adequação
da Matriz Curricular para oferta de mais duas Turmas, uma com o povo Sateré-Mawé e outra
com o povo Mundurukú. Em 2010 foi aprovado projeto para implantação dessas duas novas
Turmas.
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a heterogeneidade cultural é condição para o
desenvolvimento da humanidade, e para o exercício
dos direitos dos povos e das minorias em manter suas
próprias culturas. Porém a defesa intransigente da
diversidade pode certamente resultar em instrumento
de dominação dentro e fora dos grupos ou culturas. A
defesa da diversidade ou a preservação das
identidades diferenciadas é valida quando se trata
de recuperar a dignidade de um povo, porém não para
excluí-lo do direito a gozar de todos os avanços que
pertencem ao patrimônio cultural da humanidade, e
o direito de contribuir ao acervo da cultura universal
com o que lhes é próprio (p.46).

Neste contexto, sobressai, com bastante intensidade, a discus-
são acerca dos limites e possibilidades, dilemas e contradições das esco-
las indígenas, no processo mais amplo de estabelecimento de novas
relações entre os povos, o estado e a sociedade civil.

Entendemos que é nas relações políticas e cotidianas dos povos
indígenas com seu entorno, com os órgãos públicos, com as cidades, com
o mercado, que a escola acaba por adquirir outros e novos sentidos, e
passa a integrar as pautas de reivindicações de muitas aldeias.

Na história de nosso país, muitos povos indígenas vivenciaram
processos de escolarização com intenções integracionistas, generalizantes,
ofertadas pelo Estado Brasileiro, com apoio das missões religiosas. Nos
embates atuais, eles reivindicam reconhecimento e respeito às diferen-
ças, reivindicam também o direito de definir qual escola, quais currículos,
quais práticas, quais línguas, quais conhecimentos e quais processos de
formação respondem aos seus interesses e necessidades.

É neste cenário que a necessidade e a busca por uma formação
adequada, que responda aos novos desafios, surgem nas reflexões do
movimento indígena, a exemplo do movimento dos professores da Ama-
zônia, desde o seu I Encontro (1988). Nos passos indicados como necessá-
rios para chegar à escola que desejam, os professores Tikuna presentes ao
referido evento deram destaque à questão da formação:

A capacitação dos professores bilíngüe - sem essa
capacitação não podemos fazer nada para nossa
comunidade, para os alunos. Precisamos de uma
orientação mais avançada para alcançar aquilo que
queremos4.

4 Relatório do I Encontro dos Professores Indígenas do Amazonas e Roraima - Manaus, 1988 (Não
publicado. Arquivo pessoal).
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Assim, sem esquecer ou ignorar os enormes entraves que ainda
se colocam à efetivação de projetos indígenas de escola – no que nos
interessa neste texto, sem perder de vista os imensos desafios inerentes
aos processos de formação de professores indígenas – e entendendo que
a distância que continua vigorando entre as leis referentes à educação
escolar indígena e a realidade das escolas nas aldeias diminui por ações
protagonizadas especialmente pelo movimento indígena, importa neste
trabalho focalizar como os povos indígenas têm se organizado para fazer
valer seu direito a uma escola própria e, consequentemente, a processos
de formação docente também próprios.

Este é o caso do povo Mura, da região de Autazes, e sua constan-
te busca por formação, que culminou na Licenciatura Específica construída
conjuntamente com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e hoje
já no seu quarto ano. O Curso esta sendo desenvolvido pela Faculdade de
Educação desde 2008, com uma Turma de 60 alunos que são professores
indígenas do povo Mura em dez escolas nas aldeias, no município de
Autazes/AM).

Este processo ilustrará, no presente texto, a reflexão mais ampla
sobre o tema do acesso dos povos indígenas ao ensino superior.
Professores indígenas, a centralidade da formação enquanto política in-
tegral e a perspectiva intercultural

O conceito de professor indígena está relacionado, como parte
integrante e fundamental, a uma questão mais ampla: a proposta de uma
escola indígena. Significa que seu trabalho só pode realizar-se eficazmen-
te em um projeto realmente indígena de escola e que esse só pode ser
construído com a participação efetiva de todos: professores, lideranças,
alunos e comunidade indígena. Ou seja, a escola indígena é parte de um
projeto maior de futuro, cuja definição deve ser dos próprios índios. Além
de categoria teórica, que já figura em documentos oficiais, como as “Dire-
trizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena”, do MEC (1992)
e a Resolução 03, do CNE (1999) - professor indígena é “categoria” prática e
organizativa em plena construção pelos próprios povos indígenas.

Na opinião de Silva e Azevedo(1995),
a expressão ‘professor indígena’, no contexto atual da
discussão sobre educação escolar indígena, tem um
único sentido: não pretende caracterizar uma classe
particular de professores. São, ao contrário,
professores no sentido pleno, que são, ao mesmo
tempo Baniwa, Tikuna, Guarani, etc., e que portanto
se preocupam, enquanto professores, com todas as
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dimensões da educação escolar, e ainda, enquanto
membros de totalidades sociológicas diferentes da
nossa, com a situação atual, os projetos e o destino
de seus povos: totalidades e não partes que se
relacionam com a sociedade brasileira de forma
bastante complexa (p.157).

Santos (1975), em seu livro Educação e Sociedades Tribais, publi-
cação primeira na temática especificamente vinculada à educação escolar
indígena no Brasil, já na década de setenta, com objetivo de avaliar a
possibilidade da educação formal (escolarização) com ensino bilíngue,
implantado em alguns postos da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no
sul do país, apontava que um dos limites deste processo foi justamente a
concepção de que a educação escolar, por si só, introduziria mudanças
substanciais na vida indígena. Concluiu, na época, que os programas de
escolarização deveriam fazer parte de um projeto mais amplo, valorizan-
do os índios e sua cultura. Na análise deste autor, a problemática indígena
se situa num quadro sócio-político, cultural e ideológico e é neste âmbito
de complexidade que deverá ser equacionada. Consideramos que tal con-
cepção abre caminho para a reflexão atual dos Cursos de Licenciatura Es-
pecífica e os desafios frente à formação universitária dos professores
indígenas.

Tal problemática necessita ser pensada dentro de projetos mais
amplos de educação indígena, considerada na sua íntima relação com os
projetos de futuro dos povos, no contexto de seus sistemas educativos
próprios. Assim, por um lado, parte importante é reconhecer a existência
de pedagogias indígenas, enquanto sistemas indígenas de educação, ou
seja, modos próprios de educar. Por outro, ao ser introduzida a
escolarização, entram em cena outros conceitos fundamentais como, por
exemplo, o de interculturalidade.

Entendemos assim que a escola indígena - e, consequentemente,
a formação de professores indígenas - faz parte de um programa mais
amplo que poderíamos caracterizar aqui como intercultural. É um modo
de pensar as sociedades indígenas e sua relação com a sociedade nacio-
nal. Nesse processo, a escola e a formação de seus docentes assumem o
papel de uma nova linguagem - um novo espaço e tempo educativo - uma
nova pedagogia, necessária ao atual momento da comunidade, uma nova
comunicação.

Coerente com tal perspectiva, a interculturalidade precisa ser
pensada como diálogo. A escola e a formação de professores indígenas
constituem então uma nova linguagem, que poderá (ou não) permitir esse
diálogo muito importante.
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Colocamos como exigência uma interculturalidade crítica e radi-
cal - que questione os poderes desiguais; que encare a complexidade do
diálogo entre diferentes lógicas, entre diferentes maneiras de explicar o
mundo, de construir “verdades”, entre diferentes “racionalidades”; que
estabeleça um diálogo na perspectiva da “intercientificidade” - que aco-
lha e esteja aberto a novas sínteses teóricas, a novas abordagens
metodológicas e a novas formas de avaliação.
Povos indígenas e ensino superior: inclusão “da diferença” e os desafios
para as universidades

No Seminário “Desafios para uma educação superior para os po-
vos indígenas no Brasil. Políticas Públicas de Ação Afirmativa e Direitos
Culturais Diferenciados” (TRILHAS DE CONHECIMENTOS, 2004), o antropó-
logo João Pacheco de Oliveira ponderou que a criação de melhores opor-
tunidades para os índios no sistema universitário não deve se reduzir à
questão do acesso, dada a necessidade de criação de instrumentos que
garantam a permanência e o sucesso no ensino superior. Para ele, a uni-
versidade é vista, pelos povos indígenas, como lugar estratégico para ob-
ter conhecimentos fundamentais, do “mundo ocidental”, desde que se
voltem para a defesa dos direitos indígenas, para a gestão dos territórios,
fortalecimento das organizações, formulação de políticas públicas; enfim,
para a concretização da autonomia dos povos indígenas. Também é inte-
ressante atentar para a necessidade de valorização de conhecimentos in-
dígenas dentro do sistema acadêmico, rompendo com a sua mera função
de objeto e referendo da ciência ocidental. Assim, complementou: “os
professores universitários necessitam receber uma formação orientada
para o respeito e reconhecimento da diversidade cultural” (p. 8).

Na visão do mesmo autor, a estrutura universitária precisa ser
mudada a fim de que o ensino superior deixe de ser uma instância de
distanciamento dos estudantes indígenas de suas comunidades e povos
de origem, de integração e reprodução, de exclusão social e cultural. Para
tanto, é bom também averiguar a existência (ou não) de condições admi-
nistrativas, técnicas e financeiras de sustentação de políticas de Estado e
institucionalização da cidadania indígena no meio universitário. Em suas
palavras,

o problema das populações indígenas no que se refere
ao ensino superior não é de baixa escolaridade, mas
de reconhecimento e promoção de valores e visões de
mundo diferenciados. Não se trata, portanto, de
inclusão social apenas e sim de reconstrução de uma
outra universidade (p. 8).
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Tais preocupações nos levam à temática do direito à educação.
Para Cury (2005), é bom ter clareza de que o direito à educação advém do
reconhecimento de que o saber sistemático é mais do que uma importan-
te herança cultural. Isso implica dizer que quem dela se aproxima torna-se
capaz de tomar para si padrões cognitivos e formativos pelos quais tem
maiores possibilidade de participar dos destinos de sua sociedade e cola-
borar na sua transformação, através de conhecimentos sistemáticos. Esse
autor afirma que:

Ter o domínio de conhecimentos sistemáticos é
também um patamar sinequa non a fim de poder alargar
o campo e o horizonte desses e dos novos
conhecimentos. O acesso à educação é também um
meio que dá ao indivíduo uma chave de autoconstrução,
de reconhecimento em relação à capacidade de ter
opções conscientes e críticas e de estima de si (p.20).

A educação configura-se, ainda, como instrumento para reivin-
dicar possibilidades de autonomia e de participação política, ela “conver-
te-se em instrumento de luta pela redução progressiva das desigualdades
e extinção das discriminações e possibilita uma aproximação pacífica en-
tre os povos do mundo” (CURY, 2005, p.22).

Com relação à problemática da inclusão dos povos indígenas no
ensino superior, Brand (2005) destaca estarmos diante de situações e pro-
postas bastante distintas, em fase de implantação no país. Uma primeira
proposta tem como norte facilitar o acesso de estudantes índios ao ensino
superior. Como exemplo, aponta a política de cotas que, no caso de Mato
Grosso do Sul, beneficia diretamente a população indígena, com vagas na
Universidade Estadual. A segunda - em implantação em diversas localida-
des - tem a finalidade de construção de cursos específicos para os seg-
mentos indígenas, voltados em especial para as licenciaturas, objetivando
a formação de professores.

Os desafios, sob a ótica das Universidades, são
certamente distintos de uma proposta para outra.
Porém, para os povos indígenas estes desafios são,
em parte, os mesmos e, em muitos aspectos, iguais
aos que eles vivenciam e que marcam a trajetória da
educação básica no país. Por isso, as discussões em
pauta propõem, para as Universidades, questões que
vão além do debate em torno de cotas para atender
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as demandas por Ensino Superior desses e de outros
segmentos (BRAND, 2005, p. 209-210).

Januário5 (2004), durante a I Conferência Internacional sobre
Ensino Superior Indígena ressalta que a formação universitária propicia
aos indígenas à obtenção de instrumentos fundamentais para serem cida-
dãos e terem autonomia e poder de decisão em projetos de futuro para
seus povos. Neste sentido, o ensino superior é, para eles, um grande
projeto com “possibilidade de estar em movimento, em direção aos inte-
resses dos povos indígenas envolvidos, possibilitando redimensionar as
ações dos cursos, tendo como ponto de partida e de chegada o que espe-
ram e o que desejam as comunidades indígenas da educação escolar”
(p.157).

Novamente segundo Brand (2005),
[...] o desafio está posto, antes de tudo, para as
Universidades, no sentido de repensar e construir
novas concepções de ensino que, superando a
fragmentação e questionando o saber
academicamente sedimentado e hegemônico, que
perpassa e está subjacente em nossas práticas
pedagógicas, possam permitir o “exercício constante
da interculturalidade” em todas as abordagens da
realidade. É, no entanto, importante destacar que se
trata de uma questão complexa, em especial, também,
porque, ao buscar trazer para dentro da Universidade
as demandas não apenas de indivíduos, mas de povos
em toda a sua diversidade, ela se confrontará com a
realidade de que “hoje seguimos por muitos caminhos”
ou, segundo um outro professor indígena, “hoje somos
múltiplos” (BRAND, 2005, p. 216). (Grifos do autor).

Sabemos que este ensino superior deve também ser definido e
conduzido pela comunidade étnica que o “exigiu”, enquanto direito, e
pautado na discussão em torno de sua autonomia e alteridade. Essas mo-
tivações configuram-se como norte das demandas indígenas pelo ensino

5  Na época do referido evento, Elias Januário era o Coordenador do Terceiro Grau Indígena da
Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) – primeiro Curso de Licenciatura Específica no
Brasil.
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superior na atualidade. É o que revela Luciano6 em entrevista ao Boletim
PPCor7:

A crescente demanda indígena pelo ensino superior
na atualidade tem diversas origens e motivações. Em
primeiro lugar reflete o processo de interação com o
mundo global e uma tendência de incorporações de
certos ideais de vida da sociedade moderna. Em
segundo lugar, a demanda tem origem no próprio
avanço do processo de escolarização cada vez mais
crescente dos povos indígenas do Brasil observados
nos últimos anos [...] A terceira motivação parte da
necessidade do movimento indígena emergente de
qualificar seus quadros para os processos de
interlocução e intervenção nas políticas em base a
um diálogo menos verticalizado, em favor dos direitos
e interesses indígenas. (p.4)

No processo da luta coletiva dos indígenas pela escolarização, o
ensino superior é ferramenta de emancipação, de inclusão e interlocução
entre o mundo de sua cultura e a cultura em torno, que é a não indígena.
Luciano explica que esta reivindicação por acesso ao ensino superior

tem a ver com a estratégia adotada pelos povos e
organizações indígenas pela apropriação dos
instrumentos de poder dos brancos gerados a partir
dos conhecimentos científicos e tecnológicos para
ajudar na solução de velhos e novos problemas pós-
contato enfrentados pelos povos indígenas do Brasil.
Por fim, as demandas pelo ensino superior estão
relacionadas à maior consciência histórica, política e
cultural em que se encontram e das possibilidades
de construção de seus projetos étnicos de futuro. (p.4)

Ainda de acordo com o entrevistado, um grande desafio é o de
articular espaços acadêmicos que criem “relações simétricas de produção

6  Gersem dos Santos Luciano, do povo Baniwa, Alto Rio Negro/AM, é pessoa de referência da luta
indígena nas instâncias de programas de políticas para responder as demandas indígenas.
Professor Indígena fundador do Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia (COPIAM), já
foi Secretário Municipal de Educação em São Gabriel da Cachoeira/AM e representante indígena
no Conselho Nacional de Educação (CNE). É coordenador da Coordenação Geral da Educação
Escolar Indígena da SECAD/MEC e, desde 2009, professor efetivo do quadro da Universidade
Federal do Amazonas. É doutorando em Antropologia na UnB.
7 Boletim PPCor – Laboratório de Políticas Públicas / Programa de Políticas da Cor na Educação
Brasileira, nº 28 - Agosto de 2006.
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de conhecimentos, tendo como base o fato de que tanto os povos indíge-
nas quanto as universidades são portadores e disseminadores de conhe-
cimento milenares, que diferentes, poderiam ser complementares” (p.05).

Segundo Lima e Hoffmann (2007), é necessário pensar “políticas
voltadas para povos, isto é, capazes de beneficiar, mais do que indivíduos
(ainda que por meio deles), coletividades que pretendem manter-se cul-
turalmente diferenciadas” (p.13).

E seguindo esta mesma lógica problematizadora, esses autores
afirmam que

As universidades devem estar prontas para se
indagarem sobre o quanto podem beneficiar-se com
a presença indígena, vivificando-se e ampliando-se,
na construção de um mundo de tolerância e riqueza
simbólica em que não bastará mais a repetição
ampliada dos paradigmas do horizonte capitalista
contemporâneo. Nada disso é ou será rápido. [...] Ao
invés de pobres excluídos – ainda que vivam em
condições materiais que eles desejam ver melhorar –
os povos indígenas deveriam ser vistos como dotados
de uma riqueza própria, de uma capacidade especial
de se manter diferentes e conservar seus valores sob
tanta pressão colonialista e tanta violência, cujas
histórias interconectadas às do Brasil devem ser
conhecidas e divulgadas por entre os brasileiros (p.17).

De igual modo ponderou Carlos Roberto Jamil Cury, em palestra
com o tema “Povos indígenas e ensino superior: desafios para as Universi-
dades públicas brasileiras”8:

O papel da União - e das Universidades Públicas -
deve ser de protagonismo qualificado na proposta das
novas ações: não pode ser “a quem nada tem,
qualquer  coisa serve...” É preciso construir uma
Pedagogia do Convívio – que inclui a tensão do diálogo
intercultural, que acontece ainda num patamar de
desigualdades fortes e gritantes. É necessário
desconstruir preconceitos, formar novas gerações com
novas mentalidade e atitudes frente à diversidade
sócio-cultural. Igualmente importante é validar o saber
tradicional e agregar valor – construir uma

8 Palestra realizada durante o VIII Seminário Interdisciplinar de Pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em Educação, da Faculdade de Educação/UFAM, em 06 de dezembro de 2006. O evento
marcou também o encerramento do projeto Prolind/UFAM 2005 de “Elaboração do Curso de
Licenciatura Específica para Formação de Professores Indígenas Mura”. Anotações pessoais.
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interculturalidade capaz de pensar, propor, cobrar
mudanças e transformações.

O Curso de Licenciatura Específica para Formação de professores Mura
Quando da elaboração da proposta do Curso de Licenciatura Es-

pecífica para Formação de Professores Indígenas Mura, partimos de uma
reflexão que problematizou a questão da presença dos até hoje não inclu-
ídos no ambiente acadêmico (dentre outros, os índios), indo além do tema
do acesso/permanência. Reafirmamos nosso entendimento sobre a ne-
cessidade de se pensar em iniciativas institucionais que assumam como
possibilidade pedagógica o diálogo entre os diferentes saberes, configu-
rando-se assim, uma forma de inclusão que acolhe “o diferente” deixan-
do-se questionar, permitindo-se transformar. E foi conscientes e
impulsionados por estes desafios que nos debruçamos sobre as possibili-
dades de construção de um curso de licenciatura com proposta e estrutura
novas na UFAM.

O Curso foi elaborado ao longo do ano de 2006 e início de 2007, a
partir de solicitação da Organização dos Professores Indígenas Mura (OPIM)
e com base em projeto aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura
(MEC), através da Secretaria de Ensino Superior (SESu) e Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), no contexto
do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas –
Prolind.

A tarefa de construir um curso novo representou um grande de-
safio. Desafio este bastante enriquecedor, uma vez que a elaboração se
deu conjuntamente entre os Mura, representados pela OPIM, da região
de Autazes e o grupo de pesquisa “Formação do(a) educador(a) no con-
texto amazônico”9, com a participação de professores das várias unidades
acadêmicas da UFAM que oferecem Cursos de Licenciatura. A interação
entre estes grupos proporcionou momentos profícuos de aprendizagem e
fez crescer a responsabilidade social da UFAM na execução desta proposta
– que pretende consolidar-se como realmente amazônica – exigência de-
corrente do compromisso social de nossa universidade que, como uma
Instituição de Ensino Superior pública, situada no Estado com maior nú-
mero de povos indígenas do Brasil, reconhece a urgência do atendimento
à demanda dos povos indígenas por ensino superior.

A proposta foi elaborada num processo participativo que incluiu
ouvir a comunidade, indo às aldeias, reunindo a população indígena des-

9 O grupo faz parte da Linha de Pesquisa “Formação e práxis do educador(a) frente aos desafios
amazônicos”, do PPGE/FACED/UFAM e atua junto aos professores Mura desde 2003, tendo
realizado diversos projetos de pesquisa.
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tas para discutir/debater/construir o projeto de formação que a ela inte-
ressava. Desse modo, a construção deste projeto de formação Mura foi
feito com a participação intensa das lideranças e das comunidades desta
etnia e os Fóruns de Formação Continuada Mura representaram mais um
dos canais de participação das comunidades, possibilitando o diálogo en-
tre as necessidades das comunidades, as aspirações frente a escolarização,
o projeto de escola Mura e a formação de seus professores.

Parte importante e decisiva nesta trajetória foi a referente à
definição de uma política linguística para o Curso, partindo da análise da
situação atual, na qual o português é a língua falada pelo povo Mura.

Consta como Objetivo Geral do Curso: Formar, em nível superior,
numa perspectiva intercultural e interdisciplinar, professores Mura para
atuar na 2ª etapa do ensino fundamental e no ensino médio, nas escolas
Mura, com habilitação plena nas áreas de Ciências Humanas e Sociais;
Ciências Exatas e Biológicas; Letras e Artes.

Os Objetivos Específicos são: contribuir para o avanço do projeto
político-pedagógico das escolas Mura; oferecer condições para que as es-
colas Mura, através do trabalho educativo integrado dos professores e
comunidades, possam promover o acesso aos saberes científicos histori-
camente construídos pela humanidade, bem como a valorização do
patrimônio territorial, cultural e ambiental Mura, propiciando um diálogo
intercultural, a partir da lógica e valores Mura; possibilitar aos professores
Mura um processo de formação que contribua para a construção de condi-
ções de promover em sala de aula o processo educativo que, fundamenta-
do na cultura e forma de pensamento Mura, possa estar orientado para a
melhoria das condições de vida, através da apropriação crítica de bens
culturais e recursos tecnológicos advindos de outras sociedades; promo-
ver ações que permitam a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e
a extensão.

A Licenciatura Específica para Professores Indígenas Mura, por
sua proposta de formar – no mesmo curso - licenciados em três grandes
áreas - a saber: 1) Ciências Humanas e Sociais; 2) Ciências Exatas e Biológi-
cas e 3) Letras e Artes - assume como princípio e exigência a perspectiva e
atitude interdisciplinar em virtude da inter-relação entre as diferentes
áreas do conhecimento que estarão presentes no Curso.

No caso Mura, sobressaem – com grande força – no processo de
educação escolar, a valorização da identidade étnica, a conquista da auto-
nomia sócio-econômica-cultural do povo indígena e a reafirmação da me-
mória histórica, não deixando, porém, de reconhecer e valorizar a tradição
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de outros povos indígenas e da sociedade envolvente e, com esta, seus
conhecimentos científicos.

Conclui-se daí que não é qualquer ensino superior que o povo
Mura quer, mas um que possibilite o registro, a discussão das histórias do
povo, dos seus costumes, dos seus saberes. Assim, a Licenciatura inclui,
em seu desenho curricular, questões tais como sustentabilidade e auto-
nomia dos povos indígenas. Como está registrado no Projeto Político-Pe-
dagógico da Escola Indígena Mura (OPIM, 2003) “o estudo da questão
territorial não pode estar dissociado da questão educacional, dado o pa-
pel relevante da terra para a reprodução econômica, ambiental, física e
cultural dos povos indígenas” (p. 47).

É preciso que seja um ensino superior que dê espaço para a
revitalização do conhecimento tradicional e que, ao mesmo tempo, possi-
bilite o aperfeiçoamento e a ampliação destes saberes. Neste sentido, o
Curso pretende colocar ênfase na reflexão da própria prática pedagógica
dos professores indígenas Mura aprimorada e ampliada com a prática de
estudo, sistematização e pesquisa.

Assim, procurando responder de forma coerente às expectati-
vas e necessidades do povo Mura – tanto no que diz respeito à
escolarização, quanto na sua articulação com os projetos de presente e
futuro deste povo – a Matriz Curricular do Curso (em anexo) inclui, dentre
outros, os seguintes Temas Transversais: Movimentos e Lutas Indígenas;
Direitos Indígenas; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Bio-Sócio-Diversi-
dade; Arqueologia e Patrimônio Indígena; Saúde e Qualidade de vida.

O Curso está sendo realizado no município de Autazes, em duas
etapas intensivas de funcionamento por ano, com a duração de cinco anos.
Está composto por:

· uma etapa de formação geral, com duração de dois anos e
carga horária de 1320 horas, para estudo dos fundamentos e noções bási-
cas (disciplinas pedagógicas e das três grandes áreas), com todos os 60
alunos-professores Mura estudando juntos;

· uma etapa de formação específica, por três (3) grandes áreas:
1. Ciências Humanas e Sociais (História; Geografia; Antropologia; Sociolo-
gia; Filosofia); 2. Ciências Exatas e Biológicas (Matemática; Química; Física;
Biologia) e 3. Letras e Artes (Língua Portuguesa; Nheengatu, Expressão
Cultural e Práticas Corporais), com duração de dois anos e carga horária de
840 horas, para completar o estudo da formação geral e dos conteúdos
específicos de cada grande área, de acordo com a opção de cada cursista e

· uma etapa de integração das áreas, com duração de um ano,
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momento no qual todos os alunos-professores Mura juntar-se-ão nova-
mente para discutirem os resultados dos trabalhos de pesquisas, de está-
gios, os Trabalhos de Conclusão de Curso e outras questões relevantes
que forem surgindo ao longo do Curso.
Considerações finais

Mergulhando mais de perto na realidade educacional do povo
Mura - o que tem sido possível através de projeto de pesquisa em anda-
mento10, que trata de conhecer o cotidiano de uma das 10 escolas Mura: a
Escola da aldeia Murutinga - vendo as crianças chegarem de barco, vendo
que um dia tinha barco e no outro não tinha mais, porque a Prefeitura não
pagou o responsável pelo transporte escolar..., vendo que um dia tinha
merenda e no outro não (por inoperância dos gestores municipais11), ven-
do os professores se deslocarem (em vão) até a sede do município para
receber seus pagamentos atrasados, mas vendo também que, com me-
renda ou sem merenda, com salário ou sem salário, o grupo de
professores(as) está na escola, com disposição, com dúvidas, mas apos-
tando positivamente no trabalho pedagógico que realizam, vemos a co-
munidade Mura assumindo a escola como um valor e percebemos que a
função do professor é cuidar desse valor e ajudar a construí-lo. A escola
indígena, assim, passa a ser vista como um bem que ajuda a preservar
outros bens da comunidade: seus valores, sua identidade, seu território,
seu patrimônio cultural, a saúde de seus membros, enfim, seus projetos
de vida presente e futura.

Neste sentido, é imensa nossa responsabilidade enquanto for-
madores destes professores. Que através da socialização de diferentes
experiências e de estudos e debates, possamos avançar e responder coe-
rentemente a esse compromisso enquanto educadores e enquanto uni-
versidade.
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ANEXO: Matriz Curricular do Curso de Licenciatura Específica para Formação de Professo-
res Indígenas Mura

Princípios Norteadores: Interculturalidade / Diálogo de Saberes e
Interdisciplinaridade

Eixos Norteadores do Curso: Pesquisa e Projeto Político-Pedagógico Mura
Temas Transversais: Movimentos e Lutas Indígenas; Direitos Indígenas;

Meio Ambiente e Sustentabilidade; Bio-Sócio-Diversidade; Arqueologia e Patrimônio
Indígena; Saúde e Qualidade de Vida

Carga Horária das Etapas Intensivas: 2760 horas (1080 + 1080 + 600) +
Estágio: 400horas = Carga Horária Total do Curso: 3160 horas
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O ESPAÇO DOS HOMENS PLENOS: EXPERIÊNCIA COMPARADA NA EDUCA-
ÇÃO DO CAMPO ENTRE BRASIL E CUBA E AS POSSIBILIDADES DE FORMA-

ÇÃO OMNILATERAL

THE SPACE OF MULTIDIMENSIONAL MEN: COMPARATIVE EXPERIENCE IN
RURAL EDUCATION BETWEEN BRAZIL AND CUBA AND THE POSSIBILITIES

OF OMNILATERAL FORMATION.

Fábio Fernandes Villela1

RESUMO: Este texto tem por objetivo apresentar os desafios e as possibi-
lidades da formação omnilateral conforme elaborado em Villela (2009-
2010). Este trabalho tem por horizonte sistematizar as práticas educativas
na educação do campo originadas da experiência educacional no Brasil e
em Cuba. No processo de luta pela emancipação, esses países construíram
e estão construindo práticas educativas originais. Nesse sentido, parti-
mos da problematização histórico-teórico do tema, formação omnilateral,
e por desdobramento, abordamos a escola e as possibilidades de forma-
ção omnilateral. Problematizamos especificamente as questões relativas
aos intelectuais e a organização trabalho pedagógico nas “escolas no cam-
po” em Cuba (1960-1975). A questão dos “intelectuais e a organização da
cultura”, sob uma perspectiva gramsciana (Gramsci, 2000), foi abordada
em diversos trabalhos ao longo de nossa trajetória acadêmica (Villela,
2003; 2008; 2009). No sentido de aprofundar tais questões, abordamos os
desafios da formação de crianças e jovens do campo no Brasil. Ao analisar-
mos as práticas educativas em educação do campo, emerge a temática
contemporânea da justiça global.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Educativas, Educação do Campo, Formação
Omnilateral, América Latina, Justiça Global.

ABSTRACT: This text aims to present the challenges and opportunities of
omnilateral formation as elaborated in Villela (2009-2010). This work has
the horizon systematize the educational practices originating from the
educational experience of Brasil and Cuba. In the struggle for
emancipation, these countries have built and are building unique
educational practices. In this sense, we start questioning the historical
and theoretical topic, omnilateral formation, and deployment, we discuss

1 Doutor em Sociologia pela Unicamp, Professor do Departamento de Educação, Unesp – São
José do Rio Preto, e-mail: fvillela@ibilce.unesp.br
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school and omnilateral formation. We question specifically issues relating
to intellectual and educational organization working in the “field schools”
in Cuba (1960-1975). The issue of “intellectual and organizational culture”,
in a Gramscian perspective (Gramsci, 2000), was addressed in several
papers throughout our academic career (Villela, 2003, 2008, 2009). In order
to further these issues, we address the challenges of formation for children
and rural youth in Latin America. By analyzing the educational practices in
the education field, emerges the theme of contemporary global justice.

KEYWORDS: Educational Practices, Rural Education, Omnilateral Formation,
Latin America, Global Justice.

“O sertão está em toda parte”.
(Riobaldo, Grande Sertão: Veredas).

1. A Formação Omnilateral
Acreditamos que uma das questões centrais das práticas

educativas, conforme apresentada por Zabala, (1999 e 1998), ainda está
para ser investigada, qual seja, as condições e possibilidades de formação
omnilateral especialmente na América Latina. Seguindo as considerações
feitas por Duarte (1993), esta é uma questão que implica na formação de
novos valores e atitudes em âmbito individual e coletivo e da valorização
da escola como espaço privilegiado (embora não o único), de formação de
crianças, jovens, homens e mulheres. Formação do homem concebido
como ser natural e objetivo, que se autocria e se forma no decorrer da
história mediante a atividade de objetivação-apropriação, mecanismo que
assegura a “mediação” entre o indivíduo e a história da humanidade, e
que “humaniza os sentidos do homem, forma a subjetividade histórica e
social”. (DUARTE, 1993, p. 49).

A formação omnilateral, segundo Marx e Engels (1978, p. 238),
compreende o desenvolvimento integral do indivíduo, em todas as
potencialidades e em todos os sentidos, pois “[...] o homem desenvolvi-
do é precisamente aquele que tem necessidade da totalidade das mani-
festações da vida humana”. Nesse sentido, conforme aponta Duarte (1993),
cabe pensar no desenvolvimento livre e universal dos sujeitos, implican-
do na superação da alienação e da redução das relações entre os homens
à troca de mercadorias, e na subordinação de sua propriedade coletiva
como “patrimônio social”. Implica ultrapassar a individualidade em si, que
é de caráter espontâneo, natural, não consciente, envolvendo a apropria-
ção das objetivações genéricas da vida cotidiana. Nessas condições, em-
bora os homens tenham uma sociabilidade, as relações sociais
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estabelecidas se dão de maneira natural, não consciente, como uma ne-
cessidade colocada pelas contingências da vida em sociedade, e pelas
condições de existência humana.

O indivíduo para si pode ser definido como “síntese das possibi-
lidades máximas de desenvolvimento livre e universal dos indivíduos”,
de acordo com Duarte, 1993, p. 150. É o ser humano desenvolvido em sua
integralidade, “síntese de múltiplas determinações” que envolve particu-
laridade e genericidade do indivíduo. Conforme salienta Duarte (1993),
pelo elevado grau de dificuldade imposto na conquista desse tipo de for-
mação humana numa estrutura de sociedade capitalista, há uma tendên-
cia a se postular que tal tarefa só possa ser efetivada pós-mudança das
relações socioeconômicas, esquecendo-se de que a formação do indiví-
duo para si, do homem omnilateral é fundamental para fazer a mudança
social, e que, portanto, é fundamental fazê-la avançar dentro dos limites
da sociedade capitalista, produzindo em seu interior os germes da própria
mudança, especialmente na América Latina.
1.2. América Latina, Escola e Formação Omnilateral

Nos últimos anos a América Latina foi objeto de uma nova ofen-
siva recolonizadora econômica, política, e militar, que envolve um movi-
mento hegemônico global de longo alcance e que introduz modificações
estruturais entre os Estados e especialmente na vida cotidiana das pesso-
as. Conforme aponta Ceceña (2006), a América Latina é uma sociedade
que luta para transformar seus sentidos, que busca restabelecer suas con-
dições de vida nos desertos criados pela militarização, paramilitarização,
matanças e deslocamentos e que, acumulando indignação moral, logra
levantar-se desde suas maiores profundidades em uma marcha histórica,
chamando a uma refundação histórica.

O reconhecimento da situação de opressão motiva a busca pela
emancipação, conforme nos mostra Ceceña (2006). A América Latina ex-
pressa a polarização da luta de classes havendo, por um lado, a ofensiva
econômica imperialista (com o FMI, a Alca, etc.) e seu ataque militar (com
o plano Colômbia e as bases militares), e, por outro lado, a luta dos povos,
com resistência, crises e revoluções. Um exemplo desse processo é o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Esse movimento social,
conforme Oliveira (2001), vem empreendendo uma luta pela reforma agrá-
ria, num processo que não se esgota com a distribuição os lotes de terra
para cada família, envolvendo uma preocupação com organização e
estruturação socioeconômica dos assentamentos como unidades comu-
nitárias, cujas diretrizes políticas estão embasadas em um projeto históri-
co que vislumbra um novo tipo de sociedade. Uma sociedade igualitária,
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pautada na construção de relações sociais e produtivas de caráter coleti-
vo.

Segundo o documento da SN-MST (2010, p. 17), há 90 mil famílias
acampadas (aproximadamente 400 mil pessoas), vivendo em mais de mil
acampamentos, distribuídos em 23 Estados e no Distrito Federal. Os acam-
pamentos dos sem-terra são formados por famílias de camponeses que
vivem como trabalhadores rurais, arrendatários, boias-frias, meeiros e
querem ter a própria terra para plantar. Ainda segundo a SN-MST (2010, p.
17), há também famílias pobres que foram expulsas do meio rural e muda-
ram para a periferia das cidades, mas querem retornar ao campo. Entram
no movimento porque enxerga na organização dos trabalhadores rurais
uma alternativa para a conquista da terra, para melhorar a sua condição de
vida, ter sua casa, uma horta para plantar e trabalhar, dar educação, lazer e
garantir saúde para a família.

Em meio a esse quadro delineado se insere as práticas educativas
das escolas do MST. Segundo Machado (2006), de modo especial nas esco-
las de assentamentos, há grandes possibilidades de constituição e afirma-
ção da categoria infância como sujeito social, sujeito de direitos, com
capacidade organizativa e propositiva e de participação autônoma e cole-
tiva. Segundo a autora, as práticas educativas das escolas do MST, indicam
uma concepção diferenciada de criança, fugindo da tradicional visão do
adulto em miniatura e da idílica visão da criança como um ser totalmente
indefeso e incapaz de pensar e agir sobre o mundo que a cerca. Conforme
nos mostra Machado (2006), para o MST a criança e os jovens são sujeitos
se constituindo na relação com outros sujeitos adultos e crianças, na rela-
ção com o seu meio, que é extremamente complexo nas suas ramifica-
ções materiais, produtivas e sociais.

O princípio fundamental no processo de valorização da criança
como sujeitos, segundo Machado (2006), é a constituição da autonomia
infantil: a criança nos assentamentos tem o exercício da escolha e da to-
mada de decisão. Entretanto não se trata de uma escolha meramente
individualizada, senão participada, discutida, coletivizada. Para a autora,
vem daí a importância dada à presença das crianças e dos jovens nas diver-
sas atividades políticas e culturais promovidas pelo MST, presença simbo-
lizada pela participação da criança, como sujeito ativo, na construção de
uma nova história dos trabalhadores do campo.

Nas escolas do MST, segundo Machado (2006), enfatiza-se a par-
ticipação infanto-juvenil na organização e operacionalização das práticas
educativas, de modo que o ato educativo se faça com as crianças e os
jovens, e não apenas para eles. A participação é um mecanismo democrá-
tico essencial para se obter o envolvimento das crianças e dos jovens com
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o processo pedagógico. Para Machado (2006, p. 115), é nesse espaço que
se encontra os desafios de uma formação omnilateral. A autora enfatiza
que “é necessário que a escola se organize como centro dos interesses
infantis, que não são aleatórios, mas embasados na prática social; que se
organize como um espaço de formação omnilateral, capaz de permitir o
pleno desenvolvimento da criança e, fundamentalmente, que ela seja
criança” conforme Machado (2006, p. 115).

Acreditamos que as escolas do campo possuem condições de
construção de novas relações, se incorporassem comparativamente as
experiências dos chamados países do “Terceiro Mundo”, especialmente
da América Latina. Em nosso trabalho, (Villela, 2009), procuramos revelar
as possíveis relações entre a “escola e a formação omnilateral” desenvol-
vidas nesses países. Algumas questões centrais de nosso trabalho são:
como organizar o ensino-aprendizagem nessa perspectiva, como deve ser
a organização do trabalho pedagógico, no âmbito das relações entre “edu-
cação e trabalho” no campo. Para responder a essas indagações escolhe-
mos a experiência concreta da organização do trabalho pedagógico das
“escolas no campo” desenvolvido pelos intelectuais orgânicos do Institu-
to Superior Politécnico “José AntonioEcheverría”, La Habana, Cuba de 1960-
1975, cujo expoente foi o arquiteto-pedagogo Fernando Salinas. A seguir,
procuramos destacar a experiência de organização do trabalho pedagógi-
co desenvolvido para as “escolas no campo”.
2. Uma Experiência na Educação Comparada: as práticas educativas nas
escolas no campo em Cuba (1960-1975)

A ideia de pesquisar “experiências na educação comparada” sur-
giu da constatação de que tais experiências possibilitam o desenvolvi-
mento dos estudos sobre a “pedagogia do trabalho”(ROSSI, 1982; FARIAS,
1994). Neste sentido procuramos, em Villela (2009), recuperar a organiza-
ção do trabalho pedagógico desenvolvido no Instituto Superior Politécnico
“José AntonioEcheverría”, La Habana, Cuba (1960-1975), (doravante,
ISPJAE). Os relatos de Segre (2006a), (2006b), (2004), (2000), (1999), (1987),
repõem os acontecimentos políticos, sociais e econômicos que se desen-
cadearam a partir de 1º de janeiro de 1959, e que marcaram o rumo do
ensino universitário, pelas mudanças de conteúdo imediatas à ação cons-
trutiva da Revolução. Segundo o autor, no mês de fevereiro se cria o INAV
(Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda) que se responsabiliza pela rea-
lização de conjuntos habitacionais populares em todo o país, impulsiona-
dos por PastoritaNuñez.

O arquiteto Osmundo Machado, no Departamento de Proyección
Social da Junta Nacional de Planificación (Revolucionaria), elabora um pla-
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no para o desenvolvimento de centros comunitários na Sierra Maestra; e
o Ministério de Bienestar Social, dirigido por Raquel Pérez, procede à
erradicação dos bairros insalubres. Ficava assim, segundo Segre (2000),
definida a orientação da arquitetura em função dos planos estatais expos-
tos por Fidel Castro no Colegio Nacional de Arquitectos no inicio desse
ano. Conforme relata Segre (2000), a resposta dos profissionais “tradicio-
nais”, que concentravam os grandes encargos privados e governamentais,
foi a progressiva saída do país em direção aos Estados Unidos. A elabora-
ção sintética do período de 1960 a 1975 foi feita por Segre (2000) da seguin-
te maneira:

Diante do vazio de docentes, o Conselho Universitário
solicitou a Fernando Salinas e a Raúl González Romero
integrar-se à docência e elaborar um novo plano de
estudos de carreira. Ao mesmo tempo se convidou
arquitetos jovens a participar das tarefas pedagógicas,
alguns deles provenientes de América Latina e
concluiu a etapa criadora da revista Arquitectura Cuba
(1971-1974) - realizada em equipe com Roberto Segre -
, em um antológico número dedicado a Vietnam, com
a participação de estudantes da Escola provenientes
daquele país. A partir de então, a palavra ‘arquitetura’
foi substituída pelo termo ‘construção’, criando-se a
Faculdade de Construções no ISPJAE; se eliminou o
Dia do Arquiteto, celebrado no dia 13 de março, dia da
morte de José AntonioEcheverría - já havia
desaparecido o Colégio de Arquitetos substituído pelo
Centro Técnico Superior de La Construcción - e Salinas deixa
a direção da revista e a docência para dedicar-se
plenamente à obra principal de sua trajetória: a sede
da Embaixada de Cuba na Cidade do México. (SEGRE,
2000).

Os principais acontecimentos que o ISPJAE vivenciou na dinâmi-
ca da Revolução, são destacados por Segre (2000): (1) as contradições com
os Estados Unidos que culminaram com o bloqueio de Cuba e cujos mo-
mentos dramáticos foram a invasão da PlayaGirón (1961) e a Crise de Ou-
tubro (1962); (2) a Ofensiva Revolucionária (1968); (3) a Safra dos 10 milhões
(1970); (4) a Universalização da Universidade (1968); e (5) o processo de
institucionalização do país (1975). Podemos identificar, a partir de Segre
(2000), as principais características da organização do trabalho pedagógico
no ISPJAE neste período: (a) três correntes básicas da docência; (b) a
integração com a dinâmica da Revolução; (c) integração do estudante na
problemática da vanguarda cubana; (d) o ateliê vertical; (e) a união entre
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trabalho e educação; e (f) a formação de homens plenos. Destacamos, a
seguir, cada uma destas características.
(a) As Três Correntes Básicas da Docência

Conforme relata Segre (2000), seria possível identificar ao longo
deste período a existência de três correntes básicas na docência: (1) ro-
mântico-individualista de curta duração, encabeçada por Ricardo Porro,
que deixou a Escola em 1962, e com um pequeno grupo de adeptos; (2)
científico-artístico-cultural, liderada por Fernando Salinas (chefe do De-
partamento de Desenho) até 1965, e apoiada pelo então diretor, Roberto
Carrazana, e um numeroso grupo de professores; e a (3) tecnocrática, apoi-
ada pelo Micons (Ministério da Construção), cujos representantes eram
Eduardo Granados, Gonzalo de Quesada e Eduardo Ecenarro, e que ocupa-
ram cargos diretivos na Universidade, entre 1965 e 1969. A seguir, pode-
mos observar alguns projetos de Fernando Salinas.
(b) A Integração com a Dinâmica da Revolução

Outra característica da organização do trabalho pedagógico da
escola de arquitetura do ISPJAE é a integração à dinâmica da Revolução.
Conforme relata Segre (2000), desde o primeiro plano de estudos formu-
lado em 1960, se assumiu como objetivos essenciais a integração com a
dinâmica cultural da Revolução e a participação dos alunos na solução dos
problemas concretos que demandava a construção de obras sociais. Segre
(2000) sintetiza este princípio com as palavras de Fernando Salinas: “dese-
ja-se a busca de uma arte da Arquitetura dentro das técnicas que determi-
na o desenvolvimento da Revolução”2.
(c) Integração do Estudante na Problemática da Vanguarda Cubana

Mais uma característica do trabalho pedagógico, com relação à
formação artística, é o abandono de velhos esquemas da formação clássi-
ca e integração do estudante na problemática da vanguarda cubana. Segre
(2000) revela que a disciplina Plástica cursada no primeiro e segundo ano,
teve como docentes: Raúl Martínez, Tomás Oliva, Guido Llinás, AntoniaEiriz
y LolóSoldevilla. O curso de Fundamentos da Arquitetura foi dirigido por
JoaquínRallo, com a participação de Roberto Gottardi, Sergio Baroni y
LuisLápidus, que introduzia o aluno nos conhecimentos objetivos da for-
ma, o espaço e a cor através do estudo da cidade de La Habana e seus
edifícios. Segre (2000) informa que haviam construído uma grande maquete
da zona histórica, que permitia a identificação e análise de ruas, praças e

2 SALINAS, Fernando. Una educación para el diseño. Boletín de la Escuela de Arquitectura, n. 2,
La Habana, julio, 1965, p. 3.
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monumentos.
(d) O Ateliê Vertical

Uma experiência pedagógica que se difundiu entre as várias es-
colas de arquitetura da América Latina foi o Ateliê Vertical. Segundo Segre
(2000), os ateliês de desenho, dirigidos por Ricardo Porro, IvánEspín, Vittorio
Garatti, Fernando Salinas, Raúl Gonzáles Romero e outros, articularam a
criatividade com a análise da realidade concreta. Segre (2000) informa
que a breve experiência do “Ateliê Vertical” integrava os alunos de todos
os anos sob um só professor, e se deslocou para várias cidades do interior,
Matanzas, SanctiSpíritus e Trinidad, para familiarizá-los com as diferentes
particularidades do território e a sociedade cubana.
(e) União entre Trabalho e Educação

A união entre trabalho e educação foi experimentada pelos alu-
nos através do vínculo entre os novos temas urbanos e rurais. Segre (2000)
relata que os estudantes participaram da construção da Cooperativa
“Menelao Mora” na Província de La Habana, sob a direção de Salinas e
González Romero, obra que se realizou com habitações camponesas e a
participação dos arquitetos Cecilia Menéndez, Selma Díaz, Rafael Moro e
Norman Medina. Os alunos e os professores Fernando Salinas e Raúl
González Romero, obtiveram dois prêmios internacionais: o da VI Bienal
de São Paulo (1961), e no mesmo ano, a Medalha de Prata no 2º Encontro
de Faculdades de Escolas de Arquitetura celebrado no México.

A equipe que obteve o prêmio da VI Bienal de São Paulo (1961)
propôs o projeto de um centro educacional rural de ensino primário e
secundária, situado na Granja del Pueblo “El Corojal”, Pinar delRío, e foi
desenhado com elementos estruturais pré-fabricados. Junto com Fernando
Salinas participou Rafael Mirabal e os alunos Raquel Cadavid, Norman
Medina, Carlos Capote, Alberto Rodríguez, Joel Ballesté, José Cortiñas,
Isabel Castillo, Ana Isabel Campaña, Ismael López de Villavicencio, Rogelio
Paredes e José Luis Céspedes3. A equipe que obteve a medalha de Plata
no México foi dirigida por Raúl González Romero com um projeto de uma
cooperativa agrícola no povoado “Pedro Betancourt” de Matanzas.

O estreito vínculo entre trabalho e educação pode ser inferido, a
partir dos relatos de Segre (2000), na participação dos alunos como dese-
nhistas e projetistas nas oficinas do Micons, responsáveis pelas grandes
obras sociais: a UnidadVecinal de La Habanadel Este; a Cidade Universitária

3 SALINAS, Fernando. Un comentario sobre la presencia de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de La Habana en la VI Bienal de Arte de San Pablo, Brasil. Espacio, n. 1, Año1, segunda
época, La Habana, 1961, p. 22-23.
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José AntonioEcheverría (CUJAE); as Escolas de Arte, as obras turísticas,
rurais e industriais. Conforme relata Segre (2000), nos primeiros anos,
estudantes e professores trabalhavam nas manhãs no Ministério da Cons-
trução e as aulas eram assistidas à tarde até a noite na sede da escola.

O arquiteto Reinaldo Togores [1979 (2009)], participou da expe-
riência coletiva de projeto das “Escolas no Campo” e relata que já em 1.959
surge a ideia de criar no principal cenário da guerra revolucionária, a Sierra
Maestra, uma Cidade Escolar com capacidade para abrigar 20.000 crianças
de origem camponesa, daqueles que, por viver nas zonas montanhosas,
haviam visto privados até então do ensino. A Cidade Escolar “Camilo
Cienfuegos” foi construída em um local chamado “Las Mercedes”, em ple-
na montanha. Contraposta ao isolamento da vivenda camponesa tradicio-
nal, se apresenta como um conjunto urbano composto por unidades
escolares e habitações, que contando com uma zona cultural/recreativa/
administrativa, uma zona de serviços públicos e uma zona industrial de
fábricas e granjas modelo para o trabalho dos alunos, ocupando toda uma
extensão de 6.700 hectares. Togores [1979 (2009)] afirma que:

Teve que transcorrer algum tempo antes que aquela
primeira experiência rendesse seus frutos, fazendo-
se de aplicação geral. Entretanto, teve lugar a
campanha de Alfabetização de 1.961. Através dela,
milhares de adolescentes transformados em Maestros
Voluntarios levaram o ensino primário aos mais remotos
campos e montanhas. As escolas privadas foram
nacionalizadas. Criou-se um sistema de ensino de
adultos. Instrumentou-se um vasto plano de bolsas e
a educação de nível médio se ampliou
consideravelmente mediante a criação de novas
Escolas Secundárias Básicas em todo o país. (TOGORES,
2009).

Relatando a experiência das “escolas no campo”, Togores (2009),
afirma que durante o período de 1969-70 se implantou oficialmente o
sistema das “escolas no campo” como meio para vincular o trabalho aos
estudantes a partir do sétimo grau e que consistiu em trasladar alunos e
professores durante 45 dias a acampamentos habilitados próprios nas zo-
nas de produção agrícola, fazendo possível a participação do estudante
nas diversas tarefas produtivas junto aos trabalhadores agrícolas e técni-
cos do lugar. No curso escolar de 1969-70 iniciou suas atividades a primeira
Escola Secundária Básica no Campo. O desenvolvimento deste novo tipo
de escola, segundo Togores (2009), “representou um salto qualitativo não
só desde o ponto de vista pedagógico: mas também no plano da arquite-
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tura escolar, e repercutiu ainda em outros programas construtivos”. Con-
forme afirma o autor,

Tratava-se do protótipo para um gigantesco plano de
escolas que ao longo de todo o país criaria as
condições para a integração absoluta do trabalho e o
estudo. Estas escolas se implantariam em zonas
apropriadas para cultivos tais como cítricos, café,
tabaco, tubérculos, grãos e vegetais, cujas atividades
produtivas se consideravam compatíveis com a idade
e as habilidades dos alunos. A cada escola seria
alocado mais de 500 hectares de terra arável, que seria
trabalhada pelos alunos durante uma sessão de três
horas por dia. Este trabalho seria alternado com cinco
horas de ensino e várias atividades desportivas e
culturais. Cada escola teria o total de 600 alunos, todos
internos e geralmente vindos de regiões vizinhas.
(TOGORES, 2009).

As práticas educativas presentes no projeto das “escolas no cam-
po” em Cuba, segundo Figueroa, Prieto e Gutiérrez (1974, p. 17-29) foram:
(1) Educação na coletividade; (2) Combinação de estudo com trabalho; (3)
Formação do estudante produtor; (4) Educação universal; (5) União da edu-
cação aos planos de desenvolvimento econômico; (6) Educação através do
enlace do jovem estudante com o trabalhador do campo; (7) Educação
para a formação de habito de trabalho intelectual; (8) Desenvolvimento
das inclinações e atitudes individuais; (9) Educação para o estímulo da
emulação socialista; (10) Educação para o trabalho de autoserviço e social-
mente útil; (11) Educação dos jovens no cuidado e conservação da propri-
edade social; (12) Educação para a formação vocacional e orientação
profissional; (13) Educação para a solidariedade internacional; (14) Educa-
ção para a participação dos jovens no governo da instituição escolar; (15)
Educação dentro dos princípios do marxismo-leninismo.

Há um interessante depoimento sobre as “Escolas no Campo” de
quem estudou nelas. Trata-se de Sánchez (2009), filóloga, jornalista cuba-
na que alcançou fama internacional, numerosos prêmios por seus artigos
e críticas da situação social em Cuba, conhecida mundialmente por seu
blog “Generación Y”, editado desde abril de 2007, e que a revista Time
incluiu em sua lista de “cem pessoas mais influentes de 2008”. A autora
afirma que:

A ideia de conjugar o estudo com o trabalho nos cursos
pré-universitários parecia muito boa no papel. Tinha
ares de imortal futuro naquele escritório onde a
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converteram numa disposição ministerial. Porém a
realidade - tão rebelde como sempre - fez sua própria
interpretação das escolas no campo. A ‘argila’ que se
intentava formar no amor à lavra, estava constituída
por adolescentes afastados - pela primeira vez - do
controle paterno, e que encontraram condições
habitacionais e alimentares muito diferentes das
projetadas. Eu, que deveria ter sido o ‘homem novo’,
apenas pude chegar a ser um ‘homem bom’, formei-
me com uma dessas bolsas de estudo em Alquízar, na
municipalidade de Havana. (SÁNCHEZ, 2009).

As informações contemporâneas sobre o fim das “Escolas no Cam-
po” são contraditórias, por um lado fala-se em desativação, por outro, em
reparação, remodelação, criação de novas escolas, etc. Rivera (2008, p. 4)
relata que há um amplo movimento de reparação de centros escolares,
não só na capital Havana, mas que se estendeu a todo o território nacional
com a remodelação de 335 escolas. Também informa que se criaram capa-
cidades e condições para dar merenda escolar aos alunos do ensino mé-
dio, e se garantiram as condições necessárias para levar as escolas primárias
um professor para cada 20 crianças. O autor afirma que,

Se criaram escolas de instrutores de arte em todas as
províncias do país, incluído o município especial da
Isla de laJuventud, nos quais se graduaram 16.000
estudantes. No verão de 2003 a intensidade construtiva
não foi menor. Na mesma Ciudad de La Habana surgiram
15 residências para os professores gerais integrais
do interior do país que assumiram a docência ante a
demanda destes profissionais que se apresentava na
capital. As escolas no campo, que acumularam
imensos problemas durante a década de 90, também
se estendeu o intenso programa de reparações. Graças
a eles, foram recuperados 40 institutos pré-
universitários na província de La Habana, assim como
outros em Jagüey Grande, Matanzas, e em Sandino, Pinar
delRío. (RIVERA, 2008, p. 4).

(f) A Formação de Homens Plenos
As principais práticas educativas presentes na organização do

trabalho pedagógico do ISPJAE, segundo nosso ponto de vista, emergem
do debate cultural e ideológico que ocorreu no VII Congresso Internacio-
nal da União Internacional dos Arquitetos (UIA) em La Habana (1963). Se-
gundo o relato de Segre (2000), neste congresso participaram milhares de
arquitetos e estudantes de todo o mundo onde se trocou ideias e experi-
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ências. No debate se explicitou duas tendências antagônicas: a primeira
posição defendia o socialismo como um sistema liberador das forças cria-
doras da sociedade, posição exposta por Che Guevara em “El socialismo y
elhombreen Cuba” (C.f. Guevara, 2003) e sintetizada na seguinte frase:
“nós socialistas somos más livres porque somos mais plenos; somos mais
plenos porque somos mais livres”, e a segunda posição que denunciava a
ameaça do realismo socialista e do tecnocratismo imposto pelos funcio-
nários, “perigo já assinalado por Fidel”, segundo Segre (2000).

Fernando Salinas foi o relator-geral do VII Congresso da UIA e,
segundo Segre (2000), procurou resumir as ideias, que se expressaram em
vários discursos e escritos de Castro e Guevara, sobre “o necessário equi-
líbrio entre a técnica e a estética e a necessidade de colocar o talento
criador a serviço das necessidades sociais”. Salinas sintetiza o espírito do
VII Congresso nas seguintes frases: “a arquitetura é a arte da forma para
ser vivida pelo povo” e finalizava sua análise da arquitetura no mundo:
“transforme-se ao homem e com ele se transformará a arquitetura” (C.f.
Guevara, 1964). Essas seriam as principais polêmicas que permeavam o
debate cultural e ideológico e que configuraram a organização do trabalho
pedagógico nas “escolas no campo” em Cuba de 1960 a 1975.

Contemporaneamente podemos deduzir, a partir do exame dos
fatos com relação à educação de um modo geral e, de acordo com o
Ministerio de Educación de La República de Cuba (2010), (doravante, MERC,
2010), que o governo concede a maior importância à plena realização do
direito à educação de seus cidadãos e desde seus primeiros dias, incorpo-
rou como uma das primeiras prioridades no desenvolvimento de políticas
e programas, a superação dos obstáculos estruturais e institucionais ao
pleno desfrute deste direito no país. Uma das primeiras medidas revoluci-
onárias foi a erradicação do analfabetismo, conforme apresentamos no
subitem (e) União entre Trabalho e Educação deste texto, e a criação das
condições para garantir a educação universal e gratuita em todos os níveis
de ensino, o qual hoje é uma realidade.

O MERC (2010) assegura que o Estado Cubano, com a participação
e respaldo das organizações sociais e não governamentais, é o encarrega-
do da estruturação e funcionamento de um sistema nacional de educação
orientado ao desenvolvimento e formação das novas gerações num pro-
cesso docente educativo integral, sistemático, participativo e em cons-
tante desenvolvimento, que se apoia num conjunto de princípios, que
formam um sistema intimamente relacionado e entre os que se podem
assinalar os seguintes: a) O princípio do caráter em massa e com equidade
da educação; b) O princípio de estudo e trabalho; c) O princípio da partici-
pação democrática de toda a sociedade nas tarefas da educação do povo;
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d) O princípio da educação e da escola aberta à diversidade; e) O princípio
do atendimento diferenciado e a integração escolar e f) O princípio da
gratuidade.

Podemos identificar as principais linhas de ação para o decênio,
segundo o MERC (2010): (1) é na escola e organizado por ela, onde se
produz fundamentalmente o processo de educação e socialização das no-
vas gerações; (2) a escola deve promover, sobre a base de um diagnóstico
das necessidades educativas e sociais de cada menina e menino, família e
grupo social, as ações preventivas e pedagógicas que se requeiram para
atingir os fins educativos; (3) o diretor de escola tem que ser o principal
quadro de direção no sistema educacional; (4) a introdução de mudanças
na concepção, métodos e estilos de trabalho mais democráticos nas esco-
las; (5) o aperfeiçoamento do princípio do estudo - trabalho; (6) o incre-
mento das vias não formais na educação comunitária; (7) a otimização do
processo docente educativo. Trata-se de “organizar a superação e
requalificação que cada qual precisa”. Como um método idôneo de traba-
lho com as estruturas de direção se realiza o “Treinamento Metodológico
Conjunto”.

Enfim, as três últimas linhas de ação do MERC (2010) para o decê-
nio são: (8) passa a um primeiro plano a atividade científica na solução dos
problemas, organizada pelos “Conselhos Científicos Territoriais”; (9) as
direções estaduais de educação, conjuntamente com os institutos superi-
ores pedagógicos, concebem e dirigem os treinamentos metodológicos
conjuntos, como via de elevar a efetividade do trabalho metodológico;
(10) os institutos superiores pedagógicos são os encarregados de organi-
zar, a partir do diagnóstico da idoneidade dos quadros e docentes, as ativi-
dades de superação e pós-graduação. Neste processo, os centros
formadores de maestros se responsabilizam com a preparação científica
das estruturas de direção e os quadros docentes e com todo o labor
metodológico da província. (C. f. Ministerio de Educación de La República
de Cuba, 2010).
4. Os Desafios da Formação de Crianças e Jovens do Campo na América
Latina Hoje

Quais os principais desafios da educação de crianças e jovens na
América Latina hoje? Uma primeira aproximação seria qualificar o que
seria “campo”? Segundo Cornils (2009, p. 11), são os municípios do Brasil
que definem o que são áreas urbanas ou rurais, de acordo com leis muni-
cipais e sempre avaliando como arrecadar mais Imposto Territorial Urba-
no, principal fonte de receita das prefeituras. O IBGE considera essa
definição dos municípios, para fazer o Censo. Conforme aponta Cornils
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(2009), quando se considera apenas a população, pode-se dizer que este
país é urbano. De acordo com o Censo 2000, nas áreas rurais moram 22% da
população, ou 37,8 milhões de pessoas. Segundo Cornils (2009, p. 12), um
olhar mais profundo, no entanto, vai perceber que as áreas não urbanizadas
representam 99,75% do território nacional, de acordo com pesquisa da
Embrapa. Nessas áreas está o agronegócio e também a agricultura familiar
que é responsável por 75% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros;
estão os minérios, as florestas e o cerrado, os índios, os quilombolas e os
ribeirinhos. As áreas rurais fazem parte fundamental da riqueza, da diver-
sidade e da identidade cultural do Brasil. Conforme dizia o mestre Guima-
rães Rosa (1978, p. 9): “O sertão está em toda parte”.

Segundo nosso ponto de vista, a recuperação de experiências na
educação permitiria a comparação e ajudaria a compreender os desafios
da formação de crianças e jovens do campo em países que são “grandes
sertões”. Esta perspectiva implica em um enfoque coletivo dos problemas
para lograr soluções em função de grandes coletivos humanos, para além
das soluções de “inclusão digital”, através de “telecentros rurais” (Cf.
Cornils, 2009a e 2009b). A comparação de experiências na educação dos
países da América Latina permitiria sistematizar as novas possibilidades
de formação omnilateral. Trabalhar sob essa perspectiva é um grande de-
safio para todos, pois, como bem sabemos, vivemos imersos em um pro-
jeto de sociabilidade capitalista implantado pelo neoliberalismo cuja
principal estratégia é “educar para o consenso” (FALLEIROS, 2005).

A recuperação das práticas dos intelectuais orgânicos do ISPJAE
contribuiria nesse sentido. A especialista na obra e ex-aluna de Fernando
Salinas, Eliana Cárdenas (2002), destaca uma frase que assume um papel
chave na perspectiva de formação omnilateral: “[...] transforme-se ao
homem e com ele se transformará a arquitetura” (Cf. GUEVARA, 1964). O
que transparece na prática educativa de Fernando Salinas e dos intelectu-
ais orgânicos do ISPJAE é a perspectiva guevarista da construção do “ho-
mem novo”. Guevara afirmava: “A revolução se faz através do homem,
mas o homem deve forjar, dia-a-dia, seu espírito revolucionário”, de acor-
do com Guevara ([1965] 1979, p. 638). Guevara enfatiza o papel central do
homem na transição socialista. Para além da transformação da base eco-
nômica, Guevara ressalta que: “Para construir o comunismo, simultanea-
mente com a base material, tem que se fazer o homem novo” (C.f.
GUEVARA, [1965] 1979, p. 631).

A concepção de “homem novo” salienta o papel central dos ho-
mens como sujeitos da transformação histórica, que ao transformarem a
si mesmo, transformam a sociedade. A contribuição fundamental desses
pedagogos consiste no resgate do horizonte humanista do marxismo. Con-
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forme defende Lowy (2006, p. 29), os temas centrais da obra marxista do
Guevara, a reflexão sobre a transição para o socialismo, a utopia comunis-
ta de um homem novo, são temas que tem o seu fundamento no
“humanismo revolucionário”. Por isso precisamos recuperar, mais do que
nunca, esse marxismo humanista, antidogmático, ético, pluralista e revo-
lucionário. Ao analisarmos as práticas educativas dos intelectuais orgâni-
cos do ISPJAE, emerge a temática contemporânea da “justiça global”.
Conforme aponta Garcia (2003, p.1-2),

A leitura detalhada destes trabalhos [“EnArgelia”, “El
socialismo y elhombre em Cuba” e “Crear dos, três,
muchosViet Nam, es la consigna”] nos aproxima de uma
fase teórica concluinte, não só por ser premissa de
sua etapa internacionalista, mas sobre tudo porque
conforma a culminação de um método de trabalho,
onde se assume o teórico para alcançar soluções de
problemas concretos através de uma prática política
consequente por meio de um processo ascendente,
separado do apologético e do dogmático e marcado
por uma ética revolucionária, humanista e marxista,
que o leva a ser um “adiantado” em sua época, fazendo
que suas ideias e sua luta mantenham total vigência
na atual perspectiva da justiça global. (GARCIA, 2003,
p. 1-2).

Como conclusão, podemos afirmar que os intelectuais orgânicos
do ISPJAE, ao colocarem em prática as ideias que estavam in nuce nos
textos de Guevara, desenvolveram a temática contemporânea da “justiça
global” (Cf. Sáez, 2009; Tible, 2005 e Monteagudo 2004) constituindo uma
“escola da justiça global”, conforme Villela (2009), e fazendo com que suas
ideias mantenham sua vigência até os dias de hoje. Os projetos das “esco-
las do campo” do ISPJAE, especialmente no período de 1960-1975, se pro-
puseram a transformação do universo educacional e sociocultural, em
função do desenvolvimento de “homens plenos” e de um elevado com-
promisso com a comunidade, onde prevaleceu a justiça social e a solidari-
edade. Essas múltiplas razões fazem com que as ideias desses intelectuais
mantenham uma atualidade e uma autenticidade na solução dos desafios
da educação de jovens e crianças do campo na América Latina hoje.
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PÓS-GRADUANDOS STRICTO SENSU, A PESQUISA E AS CONDIÇÕES DE
TRABALHO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA TRÍADE DESARTICULADA.

POWDERS-GRADUATING STUDENTS STRICTO SENSU, THE INQUIRY AND
THE CONDITIONS OF WORK IN the BASIC EDUCATION: A DISLOCATED

TRIAD

Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro Silva1

RESUMO: O estudo analisa o trabalho docente dos professores com forma-
ção stricto sensu na educação básica. Utilizamos o materialismo histórico
dialético investindo em quatro estratégias metodológicas: a) revisão bi-
bliográfica; b) questionários; c) entrevistas; d) análise de documentos. O
trabalho aponta que os professores com formação stricto sensu vivem um
processo de proletarização no trabalho e que desejam realizar pesquisas,
mas não tem condições estruturais para desenvolvê-las demandado a ne-
cessidade de se investir na pesquisa e na carreira docente como uma po-
lítica de profissionalização e valorização.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores, pesquisa, política.

ABSTRACT: The study examines the teachin go fteacher strained strictlyin
basic education. We use the historical and dialectical
materialisminvestinginto four strategic methods: a) literature review; b)
questionnaires; c) interviews, d) document analysis. The work suggests
that teacherstrainedin the strict sense are undergoing a process of
proletarianizationin the workplace and who wishto conduct research, but
has nostructuralconditionstodevelopthemsued the need to
investinresearchand teaching careerasa professional and policy recovery.

KEYWORDS: Teacher education, pesearch, policy.

Introdução
A educação é um tipo de serviço prestado pelo Estado. Coloca-se

então, uma questão não consensual na literatura: o trabalho docente é
produtivo ou improdutivo?  Hypollito (1997) chama atenção ao afirmar
que independentemente de o trabalho produzir bens ou serviços, o que
1 Professora Adjunta da Universidade de Brasília - Faculdade de Educação, vinculada ao
Departamento de Planejamento e Administração da Educação-PAD- e ao Programa de Pós-
graduação em Educação-PPGE. Pedagoga, Mestre e Doutora em Educação. Pesquisa sobre
Formação de Professores e Políticas Públicas. E-mail: Katiacurado@unb.br
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importa é como está submetido à forma capitalista de produção, uma vez
que isso é que define se ele é produtivo ou improdutivo.

 Pode-se afirmar que há uma perspectiva teórica em que se con-
sidera ser a presença do Estado, como empregador do professor, condição
de caracterização do seu trabalho como “improdutivo”. Essa mesma pers-
pectiva enfatiza, que o professor que trabalha em uma escola privada é
um trabalhador produtivo, uma vez que o seu trabalho gera excedentes
para o dono do estabelecimento de ensino.

Em contrapartida, outros estudos defendem que mesmo o pro-
fessor que atua no Estado, realiza um trabalho produtivo, pois, apesar de
reconhecerem que o trabalho docente não gera produção de mais valia
imediata, consideram que ele participa da acumulação do capital em lon-
go prazo. É nesse contexto controverso e polêmico que se discutem as
possíveis formas de análise do trabalho docente.

Segundo os autores Hypolito (1997), Costa (1995) e Enguita (1991),
dentre outros, as distintas configurações do trabalho docente podem ser
discutidas a partir dos seguintes enfoques: profissionalismo, classe e gê-
nero. Além dessas categorias, ressaltamos a importância de estudar as
funções que são dirigidas ao professor, como a questão do professor pes-
quisador, que se relaciona diretamente com as condições e a precarização
no âmbito da educação.

Entendemos que o processo de constituição do trabalho e do
trabalhador é histórico e dinâmico e que “aquilo que eles são coincide
com a sua produção, com o que produzem, e também com o como produ-
zem.” (MARX; ENGELS, 1984, p. 15). Buscamos compreender a materialidade
do trabalho docente, a fim de analisar uma questão já levantada, mas
ainda não contemplada inteiramente: a formação stricto sensu dos pro-
fessores da educação básica possibilita a pesquisa na educação básica?
Quais as condições de trabalho e de pesquisa?

Entende-se por condições de trabalho o conjunto de recursos
que possibilita uma melhor realização do trabalho educativo, e que en-
volve tanto a infraestrutura das escolas, os materiais didáticos disponí-
veis, quanto os serviços de apoio aos educadores e à escola. Tal equação
se realiza, teoricamente, pela adequada relação fins e meios.
1 . Caminho metodológico

Na pesquisa realizada foi traçada uma metodologia de trabalho
que permitisse a coleta de informações sobre o objeto. A pesquisa utili-
zou quatro estratégias metodológicas: a) a contextualização do campo via
revisão bibliográfica; b) proposição e análise de questionários; c) realiza-
ção de entrevistas; d) análise de documentos, tais como: plano de carreira
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do magistério público das redes municipal e estadual, textos oficiais das
secretarias e documentos dos professores referentes à pesquisa na edu-
cação básica.

Num primeiro momento optamos pela contextualização da área
por meio da revisão bibliográfica. Realizamos uma sistemática leitura de
periódicos, livros, dissertações, teses e documentos produzidos que tra-
tam do objeto, cuja especificidade trouxe três temáticas de revisão bibli-
ográfica: a pesquisa educacional no Brasil, a formação do professor
pesquisador e a prática de pesquisa do professor.

A opção pelo uso de questionários se deu pelas especificidades
pertinentes ao próprio objeto da pesquisa, na tentativa de conseguir o
contato com os 148 (cento quarenta e oito) professores envolvidos no
processo. O questionário foi utilizado por ser um instrumento que permi-
te alcançar mais rápido e simultaneamente um maior número de pessoas;
além disso, porque possibilitaria a construção do perfil dos sujeitos (ida-
de, sexo, formação, área de atuação, ingresso na carreira, turnos de traba-
lho, etc.) e ainda facilitaria a sistematização de dados estatísticos, que
contribuem para a visualização global inicial e análise do objeto de estu-
do, uma vez que se entende a relação quantidade-qualidade como nexo
inseparável (GRAMSCI, 1995).

O questionário foi composto de trinta e três questões, divididas
em abertas e fechadas, foi pré-testado com um grupo de seis professores
com formação stricto sensu, que atuam na rede pública (estadual ou muni-
cipal) de educação, mas que moram no interior ou estão de licença para
cursarem o doutorado.

No caso desta pesquisa, tinha-se uma população definida por
critério específico: o professor com pós-graduação stricto sensu que atua
nas redes municipal e estadual de educação básica. Contava-se, em outu-
bro de 2006, com cento e quarenta e oito (148) professores com esse per-
fil, sendo cento e nove (109) da Secretaria Municipal de Educação (SME) e
trinta e nove (39) da Secretaria Estadual de Educação (SEE). Do total en-
contramos a seguinte situação: cinco (05) profissionais não foram encon-
trados na lotação disponibilizada pelas Secretarias; três (03) estavam de
licença para interesse particular; três (03), de licença para aprimoramento
– programa de doutorado; dois (02), disponíveis para outro órgão; uma
(01), de licença-maternidade; uma (01), que justificou ter mudado da fun-
ção docente para a de agente administrativo; um (01), que pediu exonera-
ção; e dois (02), aposentados, totalizando 18 sujeitos aos quais não foi
possível entregar o questionário. Assim, em decorrência das circunstânci-
as relatadas, entregamos cento e trinta questionários (130). Destes, no-
venta e um (91) foram respondidos e devolvidos, correspondendo a setenta
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por cento (70%) do total de questionários, o que é considerado, na pes-
quisa científica um excelente percentual representativo.

No tratamento dos dados relativos ao questionário, especifica-
mente quanto às questões objetivas, recorreu-se ao uso de ferramentas
informatizadas, que facilitaram o trabalho de sistematização e possibilita-
ram o início da abordagem, sendo possível abstrair categorias que, poste-
riormente, serviram para o estudo do objeto. Utilizando um programa de
armazenamento de dados, o volume de informações que puderam ser
categorizadas foi muito maior, o que permitiu dar um tratamento mais
organizado e rigoroso ao grande volume de material empírico. Para esse
trabalho, foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences - Pacote Estatístico para as Ciências Sociais).

Quanto às questões abertas (subjetivas) do questionário, foram
organizadas/classificadas e, após intenso mergulho analítico em seu con-
teúdo, possibilitado pelas muitas leituras do material, foram categorizadas,
o que permitiu conhecer os nexos constitutivos e as contradições do obje-
to do estudo em questão.

Em consequência da abordagem metodológica e dos objetivos
da pesquisa, a entrevista foi fundamental, porque é um instrumento em
que o sujeito utiliza da linguagem verbal para se expressar; o que permi-
tiu ter informações de como os sujeitos percebem e dão significado ao
objeto.

Foram entrevistados trinta sujeitos, ou seja, um terço dos
respondentes do questionário. O roteiro da entrevista assumiu o papel de
guia da narrativa, utilizado para orientar o pesquisador e o informante
sobre temas estimulantes e pertinentes ao objeto do relato, constituindo
apoio ao trabalho da reflexão ou mesmo, em alguns momentos, como
memória auxiliar. Foi composto de seis (06) questões e elaborado a partir
das informações obtidas no questionário e de forma a aprofundar temáticas
que permitissem maior aproximação do objeto de estudo. Muitos proble-
mas são identificados no roteiro quando ele ganha significado no proces-
so de interação entrevistador/entrevistado. Assim, a atitude em face desse
instrumento – sempre revisto – era de flexibilidade para orientar a condu-
ção da entrevista, e sempre revisto.

Na escolha dos entrevistados optamos por uma amostra
estratificada obedecendo a critérios pré-determinados para a seleção.
Tais critérios foram: a) manifestar a disponibilidade para participar dessa
etapa da pesquisa, conforme registrado no questionário, concordando e
assinando o termo de consentimento; b) manter a proporção de sujeitos
de acordo com a vinculação com a rede pública de educação, sendo seten-
ta por cento (70%) da rede Municipal de Educação – 20 entrevistados – e
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trinta por cento (30%) da rede Estadual de Educação – 10 entrevistados; c)
alcançar o maior número de professores que atuam em sala de aula, po-
rém contemplar outros cargos, como direção, coordenação e serviço téc-
nico- pedagógico; d) contemplar sujeitos com diferentes formações na
graduação e/ou pós-graduação; e) manifestar o interessede realizar ou
não pesquisa na educação básica.

Foram realizadas trinta (30) gravações, num total de vinte horas
de material registrado; cada entrevista era encerrada quando se julgava o
cumprimento dos itens do roteiro, como conteúdo mínimo de reflexão
proposta, o que fez variar muito a sua duração. Foram dois (02) meses de
trabalho, que resultaram em quatrocentas e oitenta e nove (489) páginas
transcritas.

O movimento de análise das entrevistas para chegar ao concreto
pensado foi iniciado ao tomar o conjunto de informações recolhidas junto
aos entrevistados e organizá-las em eixos temáticos: trajetória profissio-
nal, formação nos programas stricto sensu, concepção de pesquisa, rela-
ção pós-graduaçãoe atuação docente, significado de pesquisa, condições
e incentivos para a pesquisa. A partir desses eixos temáticos, procurou-se
compreender as falas em unidade de significação – o mínimo do texto
necessário à compreensão do significado por parte de quem analisa. Nes-
sa perspectiva, a interpretação exigiu que as unidades de significação, ao
serem analisadas, sejam articuladas umas às outras a partir das categorias
de análise que emergem do objeto, constituindo as mediações e contra-
dições que o revelam.

Tendo em vista o problema anunciado, buscamos um arcabouço
teórico para dar conta da realidade empírica que se pretendeu estudar.
Sendo o quadro de referência o materialismo histórico dialético.
2 . Dialética entre desistência e resistência no trabalho docente.

Novos cenários vêm-se definindo em um mundo globalizado,
com o capitalismo mundial integrado, produção de novas tecnologias, ace-
leração de produção, trabalho e trabalhadores flexíveis e polivalentes,
acompanhados de trabalhadores precarizados e excluídos das inovações.
Essas mudanças se refletem na reestruturação e reforma dos sistemas
educativos, afetando o quadro docente, o trabalho que desempenha e as
relações profissionais e sociais em que ele se envolve. Exige-se que os
profissionais de educação ofereçam qualidade de ensino, dentro deum
sistema de massa e deficiente, ainda baseado na competitividade, entre-
tanto os recursos materiais são cada vez mais precarizados e as condições
de trabalho também: são baixos salários, com aumento das funções dos
professores, contribuindo para um esgotamento e uma contradição quan-
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to à formação que é oferecida.
O professor, diante das variadas funções que a escola
pública assume, tem de responder a exigências que
estão além da sua formação. Muitas vezes, esses
profissionais são obrigados a desempenhar funções
de agente público, assistente social, enfermeiro,
psicólogo, entre outras. Tais exigências contribuem
para um sentimento de desprofissionalização, de
perda de identidade profissional, da constatação que
ensinar não é o mais importante (OLIVEIRA, 2004, p.
1132).

Exige-se dos educadores que desenvolvam “competências para
suprir, em uma escola precarizada, com condições de trabalho cada vez
piores, as deficiências culturais e cognitivas decorrentes da origem de
classe dos alunos” (KUENZER, 1999, p. 11), num contexto de agravamento
das condições sociais e redução de investimentos públicos. O estado atual
em que se encontra o trabalho na escola, e em particular o trabalho dos
professores, tem chamado a atenção devido à desmotivação e ao aumen-
to do adoecimento desses profissionais:

O que estaria provocando essa situação de desânimo, aparente-
mente ignorada pelas teorias da “epistemologia da prática” (DUARTE, 2003),
que proclamam a inventividade do professor? A revisão bibliográfica que
empreendemos e o processo de entrevistas com os professores aponta-
ram elementos relacionados a um complexo processo histórico, alimen-
tado e realimentado por determinações gerais e condições concretas do
exercício cotidiano da prática escolar, entrelaçando histórias individuais e
coletivas.

As causas apontadas para esse desânimo e desistência do do-
cente, que pode ou não levar ao abandono definitivo do trabalho, estão
relacionadas às condições materiais de trabalho, relações interpessoais,
formas de gestão da escola, nível salarial, suporte afetivo e social, intensi-
ficação e fragmentação das atividades, desvalorização social, violência e
segurança. Trata-se, de um processo multideterminado, não sendo possí-
vel tratar as variáveis isoladamente, mas, sim, buscar “compreender sua
dinâmica interna, sem trair sua complexidade.” (CODO, 2006, p. 248).

A partir de uma abordagem dialética, a impossibilidade de anali-
sar a desistência e a resistência no trabalho de forma desarticulada, reve-
lando que se trata de aspectos contraditórios mutuamente inclusivos de
um mesmo processo, de vez que “a totalidade sem contradições é vazia e
inerte; as contradições fora da totalidade são formais e arbitrárias” (KOSIK,
1976, p. 51), o que não descarta a possibilidade metodológica de aprofundar
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o conhecimento de um ou outro aspecto, desde que não se perca de vista
sua interconexão.

Da mesma forma, no estudo dos processos humanos, a análise
dos aspectos objetivos (as estruturas) se faz integrada ao exame das di-
mensões subjetivas (a ação humana), porque “as estruturas sociais não
podem, como pré-condições da atividade humana, ser criadas por ela. Por
outro lado, as estruturas sociais não podem, como objetos sociais, ser
independentes da atividade humana.” (MEDEIROS, 2004, p. 16). Essa
interação recíproca e dinâmica da parte e do todo implica a recusa
metodológica da mera dedução do todo, bem como da soma atomística
das partes, e aponta para a complementaridade de diferentes caminhos
investigativos na construção histórica do conhecimento como síntese de
múltiplas determinações, conforme esclarece Lukács (2002):

Si se quiere llevar a nivel conceptual la génesis social
de determinadas formas concretas en que se expresa
la generidad, es natural que se elija un método
genérico [...] Con tal metodologia aunque puedan
destacar plásticamente determinados rasgos
esenciales de la vida cotidiana, sin embargo, no se
está en condiciones de exponer la totalidad de su ser
específico. [...] Un camino distinto se orienta hacia las
formas particulares de objetividad y de actividad de
la vida cotidiana como totalidad específica. (p. 21-22).

Diante dessa realidade, torna-se central a análise do trabalho
docente e da condição desse trabalho, pois é aparente a margem de auto-
nomia outorgada ao professor.
3. Atuação docente: ser professor não é tão ruim, se não fossem as condi-
ções...

Para iniciar a discussão sobre a materialidade do trabalho dos
professores, elegemos como primeira temática o ingresso na carreira do-
ente. O perfil mostrou que a maioria dos professores que têm mestrado
e/ou doutorado e atuam na rede de educação básica pública em Goiás é
pessoas jovens, o que reflete na atuação profissional. Há uma frequência
de 36,3% de professores com apenas dez anos de profissão e 37,4%, com
vinte anos de profissão. Temos uma média em torno de 15 anos de atua-
ção, demonstrando que os professores mestres/doutores investiram na
carreira logo no seu início. O exercício profissional tende a começar cedo,
não raro antes da formatura, e que o magistério é uma ocupação que se
insere no mercado de trabalho com relativa rapidez.
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Então eu trabalhava em escolas geralmente
particulares e geralmente substituindo uma
professora que estava de licença ou então doente,
depois até que eu me ingressei no quadro de
professores do colégio [...] (Prof. 29, entrevista, 2007).

A maioria dos professores, 66 dos 91 entrevistados, ou seja,
60,06%, afirma que ser docente na educação básica foi uma escolha pesso-
al. O que significa “escolhi esta profissão”? Julgamos pertinente conside-
rar alguns movimentos e contradições contidas na ideia de escolha. As
entrevistas com os professores permitiram-nos analisar2 os dados nesse
sentido.

Enguita (1991) define cinco categorias do profissionalismo do-
cente – competência, licença, vocação, independência e auto regulação.
Chamamos atenção para a categoria “vocação”. O autor destaca que, pelo
fato de a profissão de professor ser entendida como aquela que atende a
um chamado para prestar serviços ao semelhante, associa-se à ideia de
dedicação e abnegação ao apostolado, portanto um dom inato. A escolha,
então, estaria relacionada a esse caráter vocacional.

A ideia de vocação se opõe, de certo modo, àquilo que os profes-
sores têm buscado construir ao longo da história: o estatuto profissional e
o direito à formação. Sob esse prisma, seria de esperar que os professores
participantes de nossa pesquisa assumissem um espírito mais corporativo,
de identidade coletivo-profissional, afastando-se progressivamente do
ideário sacerdotal.

Entretanto, por razões culturais e históricas, percebe-se
contraditoriamente,mesmo entre aqueles que investem na formação, uma
forte adesão à perspectiva voluntarista, isto é, à filosofia de que a vonta-
de é a força que move a realidade, perspectiva em que  a atitude central
do ser humano passa a ser crença de que se pode mudar o curso dos acon-
tecimentos pelo seu próprio esforço e vontade pessoal. Essa é uma visão
subjetivista, que parece presente no campo da epistemologia da prática,
desconsiderando a importância das condições concretas. Tal posição não é
idêntica à da vocação, mas elas se aproximam ao colocarem o peso das
decisões e das escolhas apenas nos indivíduos e na sua força pessoal. A
fala do Prof. 06 caracteriza essa posição:

Bom, minha trajetória profissional começou como
voluntária na escola de ensino especial sendo

2 Não tivemos a intenção de “checagem” das informações obtidas no questionário, os vários
instrumentos de coleta de dados foram utilizados de maneira complementar para o
conhecimento da concepção e prática de pesquisa na educação básica.
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professora principalmente de música e depois fazendo
bacharel em música em habilidade de piano e fazendo
licenciatura em iniciação musical (Prof. 06, entrevista,
2007).

Para compreender a escolha, prestemos atenção em outras falas
que, também, mostram a condição precária do início da profissão:

Eu comecei minha trajetória em 92 aproximadamente
na rede Estadual de ensino. Eu trabalhava como pró-
labore lá no Jardim Tiradentes em Aparecida, apareceu
um contrato pra trabalhar de 5ª a 8ª séries... E nessa
época, já em 94, no final do ano, eu prestei o vestibular
para ocurso de pedagogia na católica e fui aprovado e
a partir daí, então, eu comecei um outro período da
minha vida que foi um período em que uma prática
pedagógica acaba sendo uma prática fundamentada
teoricamente (Prof .11, entrevista, 2007).

Os sujeitos informam que tiveram a “oportunidade” de ingressar
na carreira mesmo antes de investir na formação, o que indica que o cam-
po educacional admite leigos, se esperando que o professor aprenda a
profissão (o ofício) na prática cotidiana, mas, por outro lado, exige forma-
ção para atender à dinâmica interna e social.

Para a compreensão da “escolha”, é importante entender as con-
dições concretas em que ela ocorre. Estudos sobre a formação de profes-
sores (HYPOLLITO, 1997; FACCI, 2004) e esta pesquisa têm mostrado que
cada vez mais a classe proletária procura a profissão docente, que permite
uma inserção mais rápida no mercado de trabalho às vezes antes de in-
gressar no curso de formação, ou durante ele. Por outro lado, a classe
média se afasta da profissão. Nas entrevistas realizadas, esse caráter da
escolha se mostrou predominante, sete (07) professores, além dos 66 que
dizem ter escolhido a profissão, afirmam que isso se deu pela oportunida-
de de trabalho. Prestando atenção na linguagem dos entrevistados, va-
mos perceber a ideia de “apareceu a oportunidade”, o que demonstra a
necessidade de profissionais no campo e uma “escolha” comprometida
com o real, com ausência de escolha.

Junto com a condição de classe, o gênero como vimos no perfil,
influencia na opção pela profissão. A escolha é feita, na sua maioria, por
mulheres da classe com o poder aquisitivo mais baixo, apesar de haver
uma inserção cada vez maior dos homens.

Treze (13) professores entrevistados atribuem a escolha da pro-
fissão docente à identificação com a área de conhecimento; relatam que
não tinham interesse em ser professor, estar na sala de aula, mas ao faze-
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rem o curso tiveram que optar pela licenciatura, que dá  oportunidade de
emprego.  Os dados indicam que a opção pelo curso, mesmo sendo uma
licenciatura, não indica a escolha da profissão, mas a busca do conheci-
mento naquela área específica, apesar de ambos os aspectos estarem re-
lacionados.

Bom, assim que passei para química, eu não tinha
intenção de ficar na sala de aula, por vários motivos
os mesmo que todo mundo já sabe questão de salário,
valorização, então assim eu fiz primeiro o bacharel, ai
depois logo em seguida, ai como você não arruma
emprego, para química em Goiânia com bacharel, eu
fiz licenciatura. (Prof.   02 entrevista, 2007).

Como na sociedade capitalista, que é classificatória e excludente,
a profissão docente passa por classificações de status e prestígio de acor-
do com o nível de ensino em que o profissional atua. A escolha da profis-
são, portanto, recai também nessa visão, e a docência na educação básica
é apontada como um degrau para ser professor universitário. Esse pode
ser um motivo para justificar a pesquisa vinculada à educação básica, po-
rém não a inviabiliza, mas aponta para a necessidade de investimento na
profissionalização, de políticas públicas e condições de trabalho.

Na verdade, eu sempre quis dar aula na faculdade,
por causa da carreira, né do salário. Eu sempre quis
trabalhar na academia. Quando eu entrei no curso de
Pedagogia eu percebi que realmente eu queria me
dedicar à docência universitária e a pesquisa (Prof.
30, entrevista, 2007).

Exercer a profissão como escolha pessoal, como os professores o
fizeram, pode ser entendido também como uma forma de resistência à
desqualificação do trabalho docente e como disposição mobilizadora de
uma identidade profissional.

 ...eu vou ficar na escola, eu me formei pra ser
professora (Prof.  01, entrevista, 2007).

A crise de identidade vivida pelo professor está relacionada com
o status da profissão na sociedade; assim, assumir a profissão como esco-
lha pode indicar, como já dissemos, formas de resistência.

O uso do conceito de resistência nos estudos sobre o trabalho
docente, marca a tentativa de ir além dos avanços teóricos importantes,
porém limitados, que caracterizam as teorias da reprodução, procurando
entender que, contraditoriamente no processo de desistência/acomoda-
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ção pode estar incluso a resistência. Nesta perspectiva, Apple (1989) e
Giroux (1986) denunciam a necessidade de buscar compreender as dinâ-
micas das práticas docentes, partindo do pressuposto de que os processos
de acomodação e resistência nelas contidos operam por meio de uma
dinâmica complexa, que serve não apenas aos interesses das relações de
dominação, mas também contém possibilidades emancipatórias.

Observar a contradição ajuda-nos a resgatar a importância da
dialética da ação humana. Além disso, os processos estruturais
condicionantes passam a ser interpretados na sua dinamicidade, contra-
dição e historicidade, ou seja, processos que são construídos e
reconstruídos e não pré-determinados. O resgate da fala dos professores
sobre o ingresso na educação básica anuncia e denuncia o movimento de
acomodação e resistência, mostrando que

 As estruturas sociais constrangem ou facultam as
posições teleológicas [...] Como ação necessariamente
intencional, o agir humano é escolha múltipla entre
alternativas. A inevitável abertura do mundo é,
portanto, condição necessária para a ocorrência da
escolha alternativa [...] e esta abertura é compatível
com o caráter histórico da sociedade. A afirmação da
historicidade é uma proposição transfactual, relativa
ao domínio das estruturas que condicionam, mas não
determinam os atos humanos singulares (MEDEIROS,
2004, p. 29,36).

A construção da profissionalização e identidade profissional re-
sulta da relação entre dimensões pessoais e profissionais, ou seja, a cultu-
ra, os saberes, as visões do mundo profissional é que possibilitam a
construção de sua identidade. A satisfação quantoà  profissão contribui
para esse processo, porém observa-se que a  contradição entre resistên-
cia e acomodação é marcante.

O que chama atenção é o fato de que, mesmo em condições de
trabalho frequentemente difíceis, se somarmos os que responderam es-
tarem satisfeitos com a profissão e os que estão muito, muitíssimo satis-
feitos, temos 77% dos entrevistados; reunindo os que se declararam pouco
ou nada satisfeitos, temos 23 %.

Tais resultados, em um primeiro momento, na aparência do
empírico, parecem estabelecer um contraponto aos diferentes trabalhos,
como o de Lapo e Bueno (2002), Codo (1999) e Esteves (1995), que abor-
dam a questão da evasão e do mal-estar docente, trazendo indicativos de
que os professores estão doentes e insatisfeitos no exercício da profis-
são. Entretanto acreditamos ser necessária uma análise criteriosa e dialética
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da realidade e dos dados, para que se possa ir além da
pseudoconcreticidade, observando-se as múltiplas determinações e con-
tradições que compõem o trabalho docente. (KOSIK, 1976)

Entendemos a realidade como um complexo social, que se move
através dos “antagonismos imanentes”, abarca em si não somente as de-
terminações da alienação, mas as possibilidades de superação coletiva,
ou seja, nas próprias condições de existência estão contidas “os motivos e
a força necessários à sua luta.” (SNYDERS, 1977, p. 12). Trata-se de uma
batalha contínua, que implica lutar pela superação das condições presen-
tes, vivendo nesse presente e sob tais condições, buscando ultrapassar as
meras necessidades, sem, entretanto negligenciá-las, em direção à cria-
ção de “uma nova forma ético-política, como fonte de novas iniciativas.”
(GRAMSCI, 1995, p. 53). Esse processo, que emerge do próprio desenvolvi-
mento dialético, não pode ser creditado a criações especulativas, nem
tampouco a arroubos voluntaristas, mas, ao contrário, adquire
consequência histórica na medida em que se apoia em forças sociais cole-
tivas.

Trata-se, portanto, como salientamos, de um processo de lutas
históricas e coletivas tão complexas e diversas quanto é igualmente com-
plexo o dinamismo social em que se inscrevem, e eis porque não há,
nesse caso, fórmulas, receitas ou demiurgos. Entre as várias formas de
lutas, resistência e organização, forjadas pelos trabalhadores em geral e
pelos trabalhadores em educação em particular, em direção à construção
de um novo projeto para a escola e a sociedade, destacamos, na presente
pesquisa, a resistência silenciosa/gritante no exercício e na identidade da
profissão.

Em síntese, a indicação de satisfação da maioria dos entrevista-
dos não pode ser entendida como boas condições de trabalho, mas uma
forma de resistência contraditória que traz elementos de desistência e
acomodação, em que são absorvidas algumas das ideias predominantes
sobre o trabalho docente, que leva muitos professores a buscarem saídas
individuais que minimizem a dor e a angústia, provocadas pelo constante
sentimento de frustração, indicando uma aparente satisfação.  Em senti-
do oposto, existe a resistência em forma de comprometimento com o
trabalho, ou seja, “adesão e forte envolvimento com os objetivos da orga-
nização em que trabalham” (CODO, 2006, p. 101), que é tomada a partir de
uma determinada concepção de escola e sociedade, a partir de uma pers-
pectiva crítica. Estar satisfeito é dizer que se identifica com a profissão, é
se ver com força para lutar por algo que conquistou em termos de forma-
ção e profissão, numa sociedade altamente desigual, que exclui e explora
as mulheres e as classes de menor renda.
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Essa leitura dos dados é reafirmada quando se analisam as aspi-
rações profissionais dos docentes pesquisados para um futuro próximo.
Os professores assinalaram diferentes opções, grande parte dos profes-
sores, 27 sujeitos, aspira dedicar-se à pesquisa, entendemos que influen-
ciados pela formação no programa stricto sensu, aspiração que nos parece,
associada também à ideia de deixar o trabalho de sala de aula na educação
básica. Podemos notar que 03 entrevistados anseiam passar para um car-
go técnico; outros 03 querem ser coordenadores; 01 professor deseja se
aposentar;  07 docentes querem mudar completamente de trabalho e 16
pretendem deixar a educação básica e ficar apenas no ensino superior.
Esse indicativo apresenta um forte desejo de deixar a docência da educa-
ção básica, dando preferência em alguns casos, ao trabalho técnico. Entre-
tanto há 11 professores que querem continuar na educação básica.

Sabemos que a formação stricto sensu influencia a escolha de
novas oportunidades. A pesquisa demonstra que, quanto maior o nível de
formação, mais aumenta a proporção de professores com desejo de reali-
zar outra atividade profissional ainda que na área de educação. Porém
esses dados não diminuem a contradição expressa em nossa pesquisa,
demonstrando a pertinência da nossa leitura de que “estar satisfeito” in-
dica uma forma de resistência no trabalho docente, apostando em suas
possibilidades deste e no papel da escola e da educação, embora desejem
e lutem por melhores perspectivas profissionais.

Apesar de apenas quatro professores indicarem diretamente a
aspiração de continuar na docência na educação básica, os dados e suas
respectivas análises indicam que, com todos os problemas que cercam a
profissão na atualidade, coexistem elementos de acomodação, desistên-
cia e resistência no trabalho docente,mostrando que os professores lu-
tam por se reconhecerem no seu trabalho e buscam manter expectativas
emancipatórias. E precisamente porque essa realidade traz contidos os
antagonismos e contradições, é que se torna possível que sejam geradas
concepções contra-hegemônicas, que, para além de interpretar o mundo
tal como é, coloquem-se a serviço da sua transformação.

Os dizeres dos professores entrevistados demonstram a contra-
dição entre desistência e resistência:

 Então, assim, eu consigo ainda fazer tudo isso e buscar
por causa do prazer, agora não sei necessariamente,
mas a gente ouve muito a maioria..., o professor, por
exemplo, adora sair da sala de aula. Pode até constatar
isso através de pesquisa. Eles consideram isso como
um prêmio e eu fico pensando, se eu fiz o Magistério
que é meu público, meu trabalho, como eu vou sair da
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sala de aula! Que nem eu estou aqui fazendo o projeto
aqui no Instituto, mas a gente está trabalhando, eu
estou em sala de aula. São 20 horas lá, na realidade
estou com 28 agora, 28 lá e complementando aqui,
mas não deixei a sala de aula. (Prof. 24, entrevista,
2007).

Por que o professor da educação básica que cursa um programa
stricto sensu tende a abandonar esse nível de ensino? A resposta vem
sendo apontada nos dados sobre as condições de trabalho. Os dados de-
monstram que 55% dos professores com formação stricto sensu que atu-
am na rede de educação pública em Goiás trabalham em dois turnos. Pode
parecer um indicativo normal, considerando uma carga horária de 8 horas
diárias. Contudo, ao tomarmos a especificidade da profissão docente, que
exige um tempo extra para preparação de aulas, estudo, elaboração e
correção de provas, e levando em conta que nesse item o professor decla-
rou apenas o período gasto na escola, percebemos o excesso de trabalho.
Agravando o fato, existe 38% dos professores que trabalham em três (03)
turnos, o que corrobora com a tese de desvalorização e desqualificação do
trabalho docente

Vemos, entretanto, a formação na pós-graduação e a pesquisa
desenvolvida por esses professores como formas de resistência. E mesmo
que sejam desenvolvidas de maneira individualizada, dificultando uma
ação coletiva de transformação das condições de trabalho, muitas vezes,
alienantes, podem ser o germe de formas solidárias e coletivas de
enfrentamento.

Ao serem questionados sobre a atuação na docência, número de
aulas e em que nível de ensino, os professores fornecem dados para pen-
sar efetivamente em políticas públicas que invistam na formação stricto
sensu do professor da educação básica.  Os dados mostram que temos
uma maioria de professores que continua atuando no que se entende
tradicionalmente como docência, a sala de aula.

Os resultados e mostram uma frequência de 47 entrevistados
que trabalham concomitantemente no ensino superior, ou seja, uma por-
centagem de 51,64% dos professores sujeitos da pesquisa. É claro que a
atuação está relacionada com sua formação stricto sensu. Embora a discus-
são e o movimento da formação, nesse nível, do professor da educação
sejam ainda incipientes, não indica necessariamente ser professor uni-
versitário. Aliás, 48,36% dos professores não exercem a docência univer-
sitária, o que indica a possibilidade de uma formação para atuação na
educação básica com uma qualificação mais ampla e consistente.

O professor, contudo, vê-se obrigado a buscar outras atuações
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pelas condições da carreira e salariais. A atuação no ensino superior tam-
bém está relacionada com a ampliação acelerada e desordenada desse
nível de ensino nos últimos anos, demandando um grande número de
profissionais, principalmente na rede privada. Os dados mostram a circu-
lação dos professores por diferentes instituições e, consequentemente, a
precarização do trabalho docente, pois o professor tem de atuar em vários
turnos, em diferentes níveis de educação e na rede pública e particular
simultaneamente. Esse movimento está relacionado diretamente à ques-
tão salarial.

Uma das temáticas que denunciam a precarização do trabalho
docente e a dificuldade de realizar pesquisa refere-se ao salário recebido
por tempo de dedicação à suas função, principalmente quando se trata do
professor da educação básica pública. A situação salarial muda com as
progressões (vertical e horizontal) previstas no plano de carreira, mas são
anos de investimento para pequenos adicionais, como já mostramos na
questão da titulação.

Devemos reconhecer que o professor vive uma situação particu-
lar que atenta contra seu desempenho profissional, pois, sem dúvida al-
guma, tem sido atropelado nas suas aspirações de qualquer natureza,
porque tem enfrentado uma batalha pela sobrevivência com um mínimo
de dignidade. Devido aos baixos salários e visando uma vida mais digna, a
maioria deles, como já vimos, possui no mínimo duas matrículas, traba-
lhando em até três turnos, isso sem contar a feminização da profissão, que
impõe um quarto turno doméstico.

A desvalorização salarial é expressão concreta do sentimento de
precarização e depreciação da profissão e retroage sobre as condições de
trabalho, como mostram nossos entrevistados:

É sabido, tem que trabalhar os três períodos para ter
um salário mais ou menos digno. Isso acaba levando
a um círculo vicioso, dos professores apenas
reproduzirem o conhecimento que já está produzido,
mediante os livros didáticos e outros meios. (Prof.20,
entrevista, 2007).

Esse é, realmente, um fator que incide pesadamente sobre a
precarização do trabalho dos professores, pois a pauperização profissio-
nal significa penúria na vidapessoal em suas relações vida e trabalho, so-
bretudo no que tange ao alcance do desenvolvimento da pesquisa. Ser
um profissional da educação e realizar pesquisa incorre em formação con-
tinuada, em gastos com materiais, em acesso a bens culturais necessários
para a formação do professor/pesquisador, na maioria das vezes custea-
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dos pelo professor. Aliás, ao perguntar sobre as condições necessárias ao
desenvolvimento da pesquisa, a resposta unânime dos entrevistados foi
a questão salarial, paralelamente à categoria tempo.

O rebaixamento salarial implica, como podemos ver, sobrecarga
de trabalho e, consequentemente, limitação do padrão de vida, acentu-
ando a tendência ao acúmulo de jornadas de trabalho, bem como o
“estreitamento das estratégias para se lidar com os problemas do cotidia-
no” (CODO, 2006, p. 354). Ou seja, a falta de dinheiro não permitindo ao
professor contar com determinados bens ou serviços, que facilitam suas
condições de vida, “acentuando a carga de trabalho e o sentimento de
vulnerabilidade do trabalhador.” (CODO, 2006, p. 354).

Essa somatória de fatores gera um grave processo de intensifica-
ção do trabalho, pelo acúmulo e diversificação de funções e sobrecarga de
jornadas de trabalho, em estreita relação com as condições salariais.
Considerações finais

É necessário ressaltar que o profissional do magistério da educa-
ção básica necessita de uma sólida formação teórica – e tem direito a ela –
que contribuirána direção de profissionalizar o magistério. Além disso, o
movimento mundial exige professores cada vez mais preparados, teórica
e praticamente para lidar com os desafios do trabalho pedagógico nos
ensinos fundamental e médio. Esse movimento evidencia a tendência de
elevar a níveis cada vez mais superiores sua formação, situação que, no
entanto, é contraditória, pois o rompimento desse círculo exige grandes
esforços. É inadmissível, portanto, o “equívoco” de tomar as consequências
do problema como sua raiz. A raiz desse problema está na crescente des-
valorização econômica e social do professor, resultado das péssimas con-
dições de trabalho e salariais e da inexistência de um plano de carreira
que valorize a função docente e o trabalho pedagógico profissional.

A intensificação do trabalho representa uma das formas tangí-
veis pelas quais os privilégios de trabalho dos trabalhadores educacionais
são degradados. São vários sintomas, do trivial ao mais complexo – desde
não ter nenhum tempo sequer para ir ao banheiro, tomar uma xícara de
café, até uma falta total de tempo para conservar-se em dia com sua área,
quanto mais para pesquisar ou mesmo para refletir sobre sua prática.

Ao trazer as informações sobre o trabalho docente dos professo-
res da rede pública de educação básica de Goiás, com formação sctrito
sensu, revelando suas aspirações, condições de trabalho e atuação profis-
sional, tivemos a intenção de perceber como as questões referentes à
profissionalização vão constituindo a relação com a pesquisa no desen-
volvimento do trabalho. Têm-se discutido a centralidade dos professores
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como responsáveis pela mudança nos contextos de reforma e de melhoria
da qualidade, ressaltando que a reflexão que se faz da prática pode mudar
a qualidade da educação. Entretanto os dados que obtivemos e analisa-
mos, permitem-nos concluir que a adoção das expressões “valorização do
magistério”  e “reflexão da prática docente” não parece atender questões
relativas à política docente, ou seja, carreira, remuneração e capacitação,
ou mesmo condições para a pesquisa.

Os professores indicam que estão satisfeitos porque se identifi-
cam com o trabalho que desenvolvem e consideram de relevância social a
função que exercem, porém, simultaneamente, denunciam a condição de
trabalho degradante, ao terem de trabalharem até três turnos diários, em
diferentes empregos e níveis de ensino. Também demonstram sua insa-
tisfação ao apresentarem outras aspirações profissionais. É preciso estar
atento à tese da proletarização e da desprofissionalização, pois o trabalho
docente vem passando por uma precarização, acentuada pela perda e/ou
transferência de conhecimentos e saberes específicos, uma vez que exis-
tem campanhas que conclamam o voluntariado para fazer o seu papel e
também teorias que apresentam a prática entendida.

A compreensão da realidade como espaço contraditório, como
terreno de lutas, indica que os problemas não se resolvem de forma unívoca.
Trata-se, pois, de penetrar no terreno denso da concreticidade, buscando
captar a síntese das múltiplas determinações que estruturam os proces-
sos, tarefa que buscamos construir nesta pesquisa. Não podemos, diante
da realidade contraditória e caótica, deixar de defender novas possibili-
dades e perfis para o profissional da educação, porém atrelados a mudan-
ças na materialidade do seu trabalho, que é o princípio ontológico e
educativo do homem.
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APROXIMAÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO FÍSICA E A METODOLOGIA DO
ENSINO DESENVOLVIMENTAL DE DAVYDOV

APPROACHES BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND  THE
DEVELOPMENTAL TEACHING  METHODOLOGY OF DAVYDOV

Tadeu João Ribeiro Baptista1

Made Júnior Miranda (Bolsista FAPEG)2

RESUMO: O objetivo do presente texto é discutir a utilização do ensino
desenvolvimental nas aulas de Educação Física, tendo como referência a
utilização da Teoria Histórico Cultural da Atividade, sobretudo na perspec-
tiva apresentada por Davydov e seus seguidores, apontando reflexões
que contribuam para a sua utilização na prática social da Educação Física.
Assim, em meio às perspectivas de ação pedagógica depreendemos que
para atuar com os alunos de forma desenvolvimental a preocupação cen-
tral do ensino é a formação de conceitos teóricos e científicos sobre o
objeto em estudo, a partir da apropriação do conhecimento científico his-
tórico-cultural produzido e por meio de atividades consideradas ações
mentais propositivas. Desta forma, acreditamos que será justamente pelo
desenvolvimento das capacidades próprias de raciocínio dos alunos e dos
professores que qualquer vertente pedagógica poderá se efetivar.

PALAVRAS-CHAVE: teoria da atividade, ensino desenvolvimental, educa-
ção física.

ABSTRACT: The aim of the present text is to discuss the use of
developmental teaching into physical education classes, having the
reference of Historical Cultural Theory of Activity, particularly in the
presented perspective of Davydov and his fellows, offering reflections to
the use in the physical education as a social practice. So, amid the prospects
for pedagogical action inferred that to work with students to form the
central concern of developmental education is the formation of theoretical
concepts and knowledge on the subject under study, from the
appropriation of scientific knowledge produced historical-cultural, and
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LABPHYSIS – Laboratório Physis de Pesquisa sobre Educação Física, Sociedade e Natureza. e-
mail: tadyb@hotmail.com.
2 Doutorando em Educação pelo PPGE/PUC/GO, Professor dos cursos de licenciatura da UEG/
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through activities considered purposeful mental actions. Therefore, we
believe that is precisely the development of the capabilities of their own
reasoning of students and teachers that any educational aspect can be
effective.

KEYWORDS: activity theory, developmental teaching, physical education.

Já existe algum tempo que a Educação Física, como umcampo de
conhecimento, tem se debatido com as diferentes possibilidades de ação
em aula, o que se reflete necessariamente em sua metodologia. Soares
(2001) já nos fala de distintos métodos ginásticos a partir de diferentes
objetivos que surgiram na Europa no século XIX, e que também influenci-
aram a Educação Física brasileira naquele século e no seguinte.

Ao longo da história do ensino em Educação Física no Brasil, vári-
as propostas têm sido discutidas como forma de mecanização,
pedagogização, sociologização e humanização dos elementos formativos
do aluno. O ponto de partida das discussões tem sua origem na dicotomia
existente entre o “conhecimento prático” e o “conhecimento teórico” que
conforme Darido& Rangel (2005) tem implicado, em Educação Física esco-
lar, nas abordagens pedagógicas de cunho predominantemente tecnicista,
esportivista e biologicista, em contrapartida aos modelos humanistas,
fenomenológicos, interacionistas etc.

Também Darido (2003) apresenta em seu texto a trajetória da
Educação Física, iniciando com a sua origem, dando ênfase às metodologias
e propostas pedagógicas desenvolvidas no Brasil desde a década de 1980,
culminando em uma dezena de tendências que se diferenciam quanto
aos seus pressupostos, autores e áreas de base, finalidade e temática
principal/conteúdos. Provavelmente faltam algumas perspectivas de pes-
quisadores brasileiros que não foram avaliados, como a proposição de
Palafox (s.d.), entre outros.

Assim, o objetivo do presente texto é discutir as possibilidades
de aproximação da teoria do ensino desenvolvimental com a Educação
Física. Este texto foi elaborado a partir de um ensaio teórico, baseado em
uma revisão de literatura sobre o tema.

Para ser coerente, qualquer professor ou pesquisador tentaria
compreender melhor cada uma dessas tendências e adotar aquela que
responde melhor aos seus próprios anseios. No entanto, é devido ao fato
de não considerar, por diferentes aspectos que não convêm ser tratados
neste texto, que estamos refletindo sobre as metodologias da área da
Educação Física à luz da teoria histórico-cultural da atividade e do ensino
desenvolvimental sustentados pelas propostas de
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VasiliVasilievichDavydov.
VasiliVasilievichDavydov3 (1930 – 1998), apontado como
sendo a terceira geração de seguidores de V igotsky,
apresenta a tese de que a formação da atividade
humana depende da educação e do ensino. É possível
afirmar que a proposição de Davydov é a relação
existente entre ensino e desenvolvimento. E segundo
suas próprias palavras a escola deve ensinar os alunos a
pensar, quer dizer, desenvolver ativamente neles os
fundamentos do pensamento contemporâneo, para qual é
necessário organizar um ensino que alavanque o
desenvolvimento (1988, p.03). Sugere ainda o nome:
Ensino Desenvolvimental (MEDEIROS; BATISTA;
BAPTISTA, 2004, p. 48). (negrito nosso).

Em relação à citação anterior é necessário fazer dois destaques.
O primeiro diz respeito à ideia da necessidade do ensino e da educação,
onde, dentro da concepção apresentada neste texto, deve-se frisar que
isso não acontece apenas na escola, mas em diferentes espaços de inter-
venção. No caso da Educação Física, o ensino e a educação se dão também
na academia, no hospital, no clube, nas pistas de caminhada e no treina-
mento de alto nível, entre outros espaços.

Um segundo aspecto presente em várias obras da área é a neces-
sidade da formulação de um conhecimento amarrado nas bases do pensa-
mento crítico, o qual tenha condição de alavancar o desenvolvimento como
diz o próprio Davydov (1988). Portanto, o desenvolvimento aqui apresen-
tado se dá na perspectiva do ser humano como um todo, a partir de suas
relações sociais, culturais, filosóficas, religiosas, ou quaisquer outras di-
mensões que possam ser consideradas fundamentais na vida humana.

As dificuldades relativas às ações de ensino e aprendizagem no
campo da Educação Física têm despertado os professores para a busca de
melhores processos educativos que tenham como pressupostos levar os
alunos à apropriação do conhecimento científico e sua utilização nas di-
versas situações que exigem tomadas de decisões. Assim, várias questões
pertinentes à prática pedagógica vêm sendo suscitadas. A exemplo da
aprendizagem esportiva que, amiúde, é ensinada e avaliada com base nos
resultados esportivos considerando sobremaneira o desempenho dos pra-
ticantes nos eventos competitivos para se reputar valor a determinado
resultado apresentado. Contudo, percebemos que há uma relação entre

3 O nome de Davydov possui diferentes grafias de acordo com a tradução. Assim, é possível
identifica-las ao longo do texto. De qualquer forma, adotaremos por força de padronização a
grafia “Davydov”, salvo nas situações de citação literal.



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

100

os processos de ensino-aprendizagem e o domínio dos movimentos es-
portivos que implica nos aspectos qualitativos e quantitativos da aprendi-
zagem. Ou seja, a forma como se aprende ou pratica, parece influenciar na
forma de jogar ou de apresentação de resultados. Outrossim, espera-se
métodos de ensinar que possam ser facilitadores e influenciadores da
qualidade do ensino e da aprendizagem pelo aluno com reflexo no desen-
volvimento da capacidade de auto-domínio dos movimentos corporais,
nas técnicas esportivas e no desenvolvimento da personalidade do aluno
para a formação de conceitos por si mesmo.

Logo, vislumbramos diferentes perspectivas de se ensinar, ora
com enfoque tecnicista, ora com enfoque humanista, ora com a ideia de
generalização de conceitos e também o conhecimento fragmentado como
ferramenta de resolução de problemas. As situações de ensino e aprendi-
zagem referentes ao tipo de relação entre a forma pela qual o conheci-
mento é organizado e ensinado e o desenvolvimento do pensamento dos
alunos concernente ao modo de aquisição de novas ações mentais, exi-
gem movimentos corporais absolutamente técnicos e coordenados du-
rante a ação, consolidando a internalização e externalização do
conhecimento.

Assim, nos permitimos fazer as seguintes indagações: As ativi-
dades de ensino em Educação Física têm proporcionado ações mentais
necessárias e suficientes para levar os alunos a internalizarem os concei-
tos nucleares necessários para o domínio dos conteúdos? O fazer dos alu-
nos tem caracterizado uma aprendizagem eficaz pela manifestação da
autonomia em dar soluções coerentes do ponto de vista cognitivo e da
ação motora das várias solicitações de movimentos? O ensino
desenvolvimental representa uma estratégia de ensino capaz de desen-
volver nos alunos os aspectos da personalidade como a formação de con-
ceitos, o pensamento autônomo e crítico, com reflexo no desempenho
das solicitações motoras desenvolvidas na educação Física?

Finalmente, queremos, deste ponto em diante, esboçar um pou-
co melhor a proposta apresentada por esse psicólogo russo, em relação às
suas proposições, o que será feito na primeira parte; e daí, em um segun-
do momento, partir para a utilização dessa teoria, procurando aplicá-la à
Educação Física.
1 . A Teoria Desenvolvimental: pressupostos para a prática pedagógica

O ensino desenvolvimental é a elaboração sistemática do pro-
cesso de ensino/aprendizagem, que é construído por Davydov, autor que,
por sua vez, tem como grandes referências, na psicologia, os estudos de
Vygotski, bem como os aprofundamentos e sistematizações desenvolvi-



Revista da Faculdade de EducaçãoAno X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

101

das por Leontiev.
Este pesquisador, especificamente, distingue-se por dar elemen-

tos fundamentais para a teoria da atividade, desenvolvendo as idéias de
motivo, ação e operação. Uma compreensão preliminar desses aspectos
pode ser encontrada de maneira resumida em Baptista (2001). Das análi-
ses apresentadas por este autor (BAPTISTA, 2001) é importante identificar
alguns elementos propostos por Leontiev, uma vez que a teoria da ativi-
dade, como elemento constitutivo do ser humano, é descrita pelo psicó-
logo russo em questão. Desse modo, partindo de Leontiev, entende-se
que é fundamental compreender algumas categorias centrais, que serão
base para os estudos de Davydov: a atividade, a ação, a operação e o mo-
tivo.

Para iniciar esta discussão é necessário compreender a perspec-
tiva do que vem a ser a atividade.

A atividade, para Leontiev, é o mediador entre o sujeito
que aprende e o objeto que se dá a conhecer. A
atividade pode estar presente sob qualquer forma,
seja na leitura de um livro, em um experimento, em
uma entrevista ou mesmo na relação que as pessoas
estabelecem entre si como forma de se conhecer a si
mesmas, bem como de conhecer o mundo que as cerca,
em síntese, a própria vida (BAPTISTA, 2006, p. 778).

O que se pode depreender desse processo é o fato da atividade
apresentada por Leontiev ser o elemento central de apropriação do obje-
to pelo sujeito que se quer conhecer. Posteriormente, essa ideia será
utilizada por Davydov, por entender que as atividades gerais ou específi-
cas são centrais para a apreensão dos elementos estudados. Todavia, o
próprio Leontiev apresenta uma questão sobre a noção de atividade, ten-
do em vista a relação direta da mesma com a vida. Comenta o autor:

Porém, o que é a vida humana? É o conjunto, mais
precisamente, o sistema de atividades que se
substituem umas as outras. É na atividade onde se
produz a transição do objeto à sua forma subjetiva, à
sua imagem, à sua vez, na atividade se opera também
a transição da atividade aos seus resultados objetivos,
a seus produtos. Tomada deste ângulo, a atividade
aparece como um processo no qual se concretizam as
transições recíprocas entre os pólos ‘sujeito – objeto’.
‘Na produção se objetiva a personalidade; no consumo
se subjetiva o objeto’, comenta Marx(LEONTIEV, 1978,
p. 66).
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É possível então compreender a atividade como processo de apro-
priação do objeto, o qual ocorre na esfera objetiva e na esfera subjetiva
do processo. Afinal, a sequência de atividades constitutivas da vida huma-
na são as responsáveis pela condição ontológica. Em outros momentos, o
próprio Leontiev irá comparar a perspectiva da atividade com a compre-
ensão de trabalho, apresentada por Marx. Todavia, esta categoria – o tra-
balho – não é vista necessariamente na organização apresentada pelo
modo de produção capitalista, por meio do qual o ser humano se aliena,
mas como fator de desenvolvimento da sua humanidade.

Para Leontiev (1978) existe ainda uma divisão das condições de
realização da atividade em seu contexto ampliado. A mesma pode-se dar
por ação ou por operação. Ação e operação apresentam características
distintas, do ponto de vista da apreensão das atividades, de sua forma de
realização e da maneira como ambas são assimiladas pelo homem. Desse
modo, é possível apresentar diferenciações básicas entre estas duas for-
mas de atividade. Por um lado existe a ação relacionada com os fins, e a
operação com as condições de realização.

De acordo com o autor, “[...] a gênese da ação reside nas relações
do intercâmbio de atividades; em troca, toda a operação é o resultado da
metamorfose da ação que ocorre porque se inclui em outra ação e sobre-
vém a sua ‘tecnificação’” (LEONTIEV, 1978, p. 86). Assim, a ação demanda a
capacidade de estabelecer trocas, de estabelecer metas e perspectivas.
Destarte, a ação tem um caráter consciente ao ser realizada.

Essa discussão evidencia uma característica da ação
que deve ser refletida e submetida à presença de um
motivo, o qual deve ser capaz de desencadear a
realização de uma atividade que, por sua vez, gera a
ação que é desenvolvida. Dessa forma, a ação é uma
forma de relação com o mundo. Porém, “a ação, pelo
contrário, pode adquirir uma força impulsora própria
e chegar a ser uma atividade particular; por último, a
ação pode transformar-se em um meio para alcançar
um fim, em uma operação capaz de efetuar diversas
ações”(LEONTIEV, 1978, p. 87 apud BAPTISTA, 2006, p.
780).

Fica evidenciada a perspectiva da ação como um componente de
realização vinculado a um objetivo e, sobretudo, a um motivo para a sua
realização. O motivo é na realidade o fator responsável pela execução da
atividade proposta, a qual pode ser realizada ou não, dependendo do
fator que justifica a sua realização. Não há do ponto de vista da realização
da ação, uma atividade que não seja realizada devido a um interesse es-
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pecífico. A ação demanda neste caso uma relação direta entre o sujeito da
ação e o objeto a ser desenvolvido ou apreendido.

Por sua vez a operação adquire características diferentes. Para
Leontiev

[...] uma forma de realizar ações que, no seu contexto,
são feitas sem reflexão, e por isso realizadas
mecanicamente. Assume a execução de movimentos
e atitudes praticados de maneira “reflexa”, ou seja,
essas atitudes são feitas sem que para isso a pessoa
tenha que ficar pensando para realizá-las. Um bom
exemplo disso, dado pelo próprio Leontiev, é o ato de
dirigir, onde, após a aprendizagem propriamente dita,
não é necessário ficar pensando ou mesmo olhando
para os pedais para trocar marchas e transitar em uma
rua movimentada. Assim, atinge-se um grau de
automatismo que, salvo lesões cerebrais, não irá mais
se perder. Deve-se deixar como registro que esse nível
de “automatismo” expressa, na realidade, uma
excelente capacidade cerebral de realizar tarefas
diversificadas, porquanto podem se realizar outras
atividades paralelas a essa: no caso dirigir (apud
BAPTISTA, 2001, p. 63).

A diferença apresentada entre a ação e a operação é fundamen-
tal para se compreender o contexto da educação. De um lado, a ação como
atividade intencional e dirigida para um fim pode ser justificada dentro de
sua realização, do outro, a operação, realizada de maneira automática,
sem reflexão e sem objetivos claros. Todavia, ambas são importantes do
ponto de vista da ampliação da capacidade psíquica do ser humano, por-
quanto, sem a ação não se consegue objetivar e ter clareza das metas e das
atividades realizadas, enquanto a operação permite o incremento de ati-
vidades sem a necessidade plena da reflexão, pois, a necessidade de pen-
sar sobre cada ato realizado, impossibilitaria a sua execução adequada.
Esse aspecto é fundamental quando se precisa realizar um gesto baseado
em uma gama significativa de informações, para as quais, é impossível se
refletir sobre cada detalhe.

Desse modo, considerando as ações efetuadas no âmbito da Edu-
cação Física, a realização pela via da operação permite ao praticante uma
interação mais significativa com o contexto da atividade realizada. A teo-
ria da atividade desenvolvida de maneira breve neste texto permite uma
melhor compreensão da proposta organizada por Davydov, o qual irá pro-
por uma perspectiva de ensino a partir dos fundamentos da proposição de
Leontiev. É da sequência de estudos de Vigotsky e de Leontiev que se
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torna possível refletir sobre a teoria do ensino desenvolvimental, foco
central deste texto.

A teoria do ensino desenvolvimental tem sua matriz do conheci-
mento nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, onde se evi-
dencia uma relação entre o sujeito humano e social e a realidade externa
que o cerca. Logo, toda atividade deste sujeito reflete de alguma forma a
transformação da realidade externa decorrente dessa relação, reprodu-
zindo em si a forma histórico-social dessa atividade. Conforme Davydov
(1988, p.7), o indivíduo, ao apropriar-se dos conhecimentos socialmente
construídos, “reproduz em si mesmo as formas histórico-sociais da ativi-
dade” aprendida.

De fato, o que Davydov propõe para o desenvolvimento huma-
no, e que justifica a expressão desenvolvimental, é que durante a evolu-
ção da atividade teórico-prática as abstrações se processem em um grau
de complexidade cada vez maior acerca do objeto da atividade, atingindo
diferentes estágios de concretude sobre o mesmo.

Davydov (1988) procurou responder as seguintes questões didá-
ticas do professor: é possível por meio do ensino e da educação formar
numa pessoa certas capacidades ou qualidades mentais que não tinha
anteriormente? Como analisar e organizar o conhecimento a ser trabalha-
do com os alunos? Como estes conhecimentos são mais propícios a isso
com base nos motivos dos alunos? Que tarefas e conhecimentos são mais
propícios a isso com base nos motivos dos alunos? Como é que o professor
administra a aula e como é que ele organiza as situações pedagógicas?

Para Davydov (1986), o problema que a escola tem para resolver
quanto à prática pedagógica, envolve a melhoria dos conteúdos e dos
métodos de trabalho com as crianças, de modo a influenciar positivamen-
te sobre o desenvolvimento das suas capacidades, viabilizando, portanto,
as condições para superar as possíveis deficiências no desenvolvimento
das suas funções mentais. Neste contexto Davydovfaz uma comparação
entre Piaget e Vygotsky, sobre a influência do ensino e da educação no
desenvolvimento mental das crianças. Escreveu o autor:

Na teoria de Piaget, a educação e o ensino são
considerados como a condição para a adaptação do
processo pedagógico ao desenvolvimento mental da
criança. De certo modo, o processo pedagógico segue
o desenvolvimento. Em relação à matemática, Piaget
formulou a seguinte idéia: “A matemática didática
deve ser baseada somente na organização progressiva
das estruturas operatórias”. [...] Lev S. V igotski
observou ironicamente que este tipo de educação e
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ensino “vão atrás (trailsalongbehind) do
desenvolvimento da criança”, orientando-se não ao
dia de amanhã, mas ao de ontem. Educadores
soviéticos têm feito uma avaliação semelhante deste
enfoque do problema: “Segundo estas concepções, o
desenvolvimento deveria passar por ciclos
determinados antes que o ensino possa começar a
cumprir suas tarefas específicas”. O desenvolvimento
sempre se adianta ao ensino, e este se estrutura sobre
ele. (NT: ensino é estruturado sobre o
desenvolvimento) (DAVYDOV, 1986, p.26).

Para Davydov, ensino desenvolvimental, facilita o desenvolvi-
mento da mente do aluno, ajudando-o a pensar teoricamente e
consequentemente desenvolvendo a sua personalidade. A função do en-
sino, neste caso, é estimular nos alunos as capacidades cognitivas neces-
sárias para a assimilação e utilização com sucesso dos conhecimentos
estudados, podendo com autonomia fazer as devidas relações entre as
coisas, fenômenos, informações, situações etc.

De acordo com Libâneo (2008), as objetivações contemporâneas
da teoria de Vygotski e do ensino desenvolvimental de VasiliDavídov, re-
forçam a tarefa da escola contemporânea de ensinar o aluno a pensar
teoricamente, de se orientar independentemente na informação científi-
ca e em qualquer outro tipo de informação. De acordo com aquele autor, o
ensino mais coerente com mundo da ciência, da tecnologia, dos meios de
comunicação tem as seguintes características:

[...] o conteúdo da atividade de aprendizagem é o
conhecimento teórico-científico e os atos mentais que
lhe correspondem. Ou seja, a base do ensino
desenvolvimental é seu conteúdo, de onde se derivam
os métodos de ensino, visando a formação do
pensamento teórico-científico”. [...] O pensamento
teórico se forma pelo domínio dos processos de
investigação, dos procedimentos lógicos do
pensamento, relacionados com um conteúdo. “[...] A
melhor metodologia de ensino, em qualquer
disciplina, é aquela que ajuda os estudantes, todos
os dias e em todas as aulas, a pensar teoricamente,
ou seja, cientificamente, com os conteúdos e métodos
da ciência ensinada. Compromisso com o
conhecimento científico”. (LIBÂNEO, 2008,  p. 17).

Para o ensino desenvolvimental, a apropriação de conhecimen-
tos é uma condição necessária para a atividade prática pensante. A nossa



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

106

consciência reproduz o movimento das coisas na situação real. A nossa
consciência capta e reproduz mentalmente o movimento da realidade e,
para isso, é essencial a atividade prática. Assim, para a consciência se
formar, o real deve ser recriado, convertido para a ‘cabeça humana’, con-
forme Davydov (1988b) devemos converter o conhecimento externo em
conhecimento interno pela mediação. A formação da consciência
(LEONTIEV, 1978) surge a partir da atividade do Homem gerada pelo pro-
cesso de contradições e transformações internas. Desta forma, a ativida-
de sistematicamente mediada leva o aluno a criar símbolos que servem
para representar outras coisas mantendo-se uma estreita aproximação
entre a palavra e o objeto. Ou seja, o aluno deve ser levado a pensar por
conceitos que segundo Vygotsky (2007) representa o elemento central do
desenvolvimento humano. O aluno conscientemente deve fazer a gene-
ralização formando um conceito mais geral ligando a ele diversos outros
conceitos subordinados.

Esta reprodução das capacidades, da atividade, com
os instrumentos e conhecimentos, pressupõe que a
“criança deve realizar em relação a elas uma atividade
prática ou cognitiva que seja proporcional
(commensurate) (ainda que não idêntica) à atividade
humana incorporada nelas”. (DAVYDOV, 1988b, p. 23).

A expressão ensino desenvolvimental implica, então, em criar
oportunidades para os alunos investigarem problemas que os permitem
desenvolver uma relação teórica com a matéria específica. Desse modo, a
Educação Física pode obter contribuições significativas desta teoria, pois,
os professores desta disciplina assim como

Os pedagogos começam a compreender que a tarefa
da escola contemporânea não consiste em dar às
crianças uma soma de fatos conhecidos, mas em
ensiná-las a orientar-se independentemente na
informação científica e em qualquer outra. Isto
significa que a escola deve ensinar os alunos a pensar,
quer dizer, desenvolver ativamente neles os
fundamentos do pensamento contemporâneo para o
qual é necessário organizar um ensino que impulsione
o desenvolvimento. Chamemos esse ensino de
“desenvolvimental” (DAVYDOV, 1988c, p.3).

Assim, espera-se que a atividade de ensino na perspectiva
desenvolvimental dê as condições para que o aluno, ao realizar as aulas
de Educação Física, internalize mentalmente e incorpore no seu fazer os
conceitos necessários para solucionar problemas de toda ordem, e que,
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mesmo diante de situações imprevistas e aparentemente novas que acon-
tecem no cotidiano, possa ter desenvolvido a habilidade de organizar
mentalmente os conceitos, informações e saberes necessários para
discernir as situações e tomar as decisões mais acertadas nas situações
concretas. Este caráter generalizador dos conceitos deverá dar aos alunos
a condição de inteligentemente agirem com autonomia em qualquer situ-
ação no âmbito da vida, inclusive criando novas soluções para novos pro-
blemas a partir da base conceitual já compreendida e efetivada. Como
escreve Libâneo (2004):

Mas não se trata do “aprender fazendo”. Se for
enfatizado apenas o caráter concreto da experiência
da criança, pouco se conseguirá em termos de
desenvolvimento mental. Na expressão de Lipman
(1997), as crianças ficam subnutridas conceitualmente.
Segundo Davídov, “aos conhecimentos (conceitos)
empíricos correspondem ações empíricas (ou formais)
e aos conhecimentos (conceitos) teóricos, ações
teóricas (ou substanciais)”, ou seja, se o ensino nutre
a criança somente de conhecimentos empíricos, ela
só poderá realizar ações empíricas, sem influir
substancialmente no desenvolvimento intelectual dos
alunos. (LIBÂNEO, 2004, p.10).

Portanto, o papel ativo dos sujeitos na aprendizagem em
interação com outros e, especialmente, a necessidade dos sujeitos de-
senvolverem habilidades de pensamento e competências cognitivas, se
constituem em premissas orientadoras das práticas educacionais na pers-
pectiva do ensino desenvolvimental. Desta forma, para que as situações
de aprendizagem se desenvolvam é preciso que se faça a análise lógica do
conteúdo e a análise lógica e psicológica da atividade do aluno em relação
aos conteúdos, considerando, sobremaneira, os motivos.

Deve-se destacar, entretanto que para Davydov (s.d.), existe outro
aspecto bastante importante: o desejo.

O termo desejo reproduz a verdadeira essência da
questão: as emoções são inseparáveis de uma
necessidade. Enquanto se discute uma certa emoção
podemos sempre identificar a necessidade que se
baseia na emoção. E quando estamos discutindo um
tipo de necessidade, temos que definir as emoções
que dela se originam, para especificarmos o que foi
citado acima. (DAVYDOV, s.d., p. 04)

Destaca-se na passagem de Davydov (s.d.), a idéia de desejo como
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um elemento que conduz e motiva a atividade, inclusive porque, o desejo
está diretamente ligado às emoções, e estas por sua vez dirigem as tare-
fas. “Há motivos para se realizar estas ações, mas as tarefas de pensamen-
to partem (originam-se) de necessidades e emoções humanas” (idem, p.
06).

A partir dessa compreensão, esse psicólogo russo, aponta para
alguns elementos que devem fundamentar a organização das atividades
de aprendizagem, sobretudo na escola, embora, como já foi frisado antes,
não seja este o único foco deste texto. VasiliDavydov (1988) destaca a
necessidade de realização de certas ações que contribuam para o desen-
volvimento humano, sendo elas:

Transformação dos dados da tarefa com o fim de
descobrir a relação universal do objeto estudado;
Modelação da relação diferenciada em forma de
objetos, gráfica ou por meio de palavras;
Transformação do modelo da relação para estudar as
propriedades em “forma pura”;
Construção do sistema de tarefas particulares a resolver
por um procedimento geral;
Controle sobre o cumprimento das ações anteriores;
Avaliação da assimilação do procedimento geral como
resultado da solução da tarefa de aprendizagem dada.
(DAVYDOV, 1988, p. 181)4. (grifo nosso)

A partir das observações feitas pelo próprio autor, gostaria de
comentar que este procedimento refletido dialeticamente, se dá no de-
senvolvimento não do simples para o complexo, como é posto pela
metodologia de ensino tradicional, mas, acima de tudo pela reflexão que
se desenvolve do abstrato para o concreto. Tentar-se-á ser mais claro.

Em um primeiro momento deve-se transformar o objeto identi-
ficando a sua essência, entendido aqui como sendo o elemento invariante,
apresentando as suas características universais. Como exemplo, podería-
mos citar o toque no voleibol, não como um elemento isolado, mas como
uma forma específica de passe, como os que existem nosoutros esportes

O segundo passo é realizar a sua modelação. Esta por sua vez é
caracterizada como a expressão gráfica ou escrita da essência do objeto, a
qual deve ser realizada com vistas a uma melhor compreensão sobre o
mesmo. Seguindo o mesmo exemplo, pode-se solicitar ao aluno que rea-
lize um esquema ou desenho que demonstre a ação de realizar o toque.

Passa-se então a uma segunda transformação. Entretanto, neste

4 Tradução livre do autor.
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caso o objetivo é compreender as propriedades do objeto de maneira
pura, ou seja, identificar as capacidades e utilizações do objeto. Ainda no
exemplo do toque deve se discutir quando usá-lo, quais são as suas divi-
sões e ainda indicar as capacidades como a força necessária para executá-
lo.

Após esta etapa deve vir aconstrução das diferentes atividades,
as quais por sua vez, devem contribuir para a utilização deste objeto em
diferentes situações. Ao pensar a Educação Física, aqui estariam os diver-
sos procedimentos, exercícios e atividades que poderiam ser desenvolvi-
dos. Aqui, com certeza, entram o que alguns professores tecnicistas,
chamariam de “educativos”, embora a compreensão aqui seja da necessi-
dade de compreensão do que é realizado e não a mera repetição do con-
teúdo em formas diferentes.

Após esta segunda transformação realiza-se o controle, que tem
como meta contribuir para a fixação da aprendizagem. Destarte, verifica-
se se o toque foi aprendido pelos alunos tanto do ponto de vista da sua
execução efetiva, como do ponto de vista do seu conceito e variações.
Deve-se compreender neste caso que:

O controle consiste em determinar a correspondência
de outras ações de estudo às condições e exigências
das tarefas de aprendizagem. Permite ao aluno, ao
trocar a composição operacional das ações, por em
descoberto sua relação com umas e outras
peculiaridades dos dados da tarefa a resolver e do
resultado obtido (DAVYDOV, 1988, p. 184)5.

Enfim, é através do controle que se garante a execução correta
de todos os elementos assimilados pelos alunos.

Finalmente temos a avaliação, que por sua vez, permite verificar
se o aluno aprendeu a realizar a atividade pretendida, a partir da utiliza-
ção dos princípios gerais de uma tarefa, porquanto, se pretende realizar
uma generalização do conceito correspondente (ibid.). Poder-se-ia arris-
car dizer que no caso da avaliação, o aluno deve ser capaz de utilizar os
elementos aprendidos como “instrumentos” em situações semelhantes.

Partindo então dos pressupostos elaborados por Davydov,
Libâneo (2003) propõe uma estrutura metodológica dividida em reflexão,
análise e internalização dos conceitos.

Na reflexão há a tomada de consciência do objeto, com as condi-
ções necessárias para sua compreensão e o desenvolvimento da motiva-
ção e orientação onde “(...) os alunos recebem explicações sobre os

5 Tradução livre do autor.
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objetivos da ação, atividades e pontos de referência” (LIBÂNEO, 2003, p. 4).
Na análise faz-se o estudo dos conceitos centrais, desenvolvem-

se as generalizações, aplicam-se os exercícios, de preferência por solução
de problemas e formam-se os conceitos no plano da linguagem (ibid.).

Finalmente, na internalização dos conceitos, o aluno deve ser
capaz de operar com os conceitos aprendidos de uma certa maneira que
ele possa se converter em um novo instrumento, para ser utilizado nas
situações de necessidade, pois consegue “(...) lidar praticamente com os
conceitos internalizados” (ibid.) o que implica em um “(...) enfrentamento
prático com o objeto de estudo” (ibid.).

Deve-se então refletir estes aspectos do âmbito da Educação
Física.
2 . O Ensino Desenvolvimental e a sua aplicação na Educação Física

A aplicação do ensino desenvolvimental na Educação Física deve-
se dar da mesma maneira que se daria em qualquer outra disciplina, ten-
do ainda como objetivo fazer com que o aluno pense a partir dessa prática
pedagógica de acordo com Libâneo (2003), afinal, qualquer conhecimento
que se pretenda deve garantir a utilização de sua linha de raciocínio em
qualquer situação.

Só para deixar uma pequena amostra do que se está falando
pense em uma corrida. Como ela pode ser desenvolvida em diferentes
situações, como por exemplo, para melhorar a sua condição cardíaca, para
evitar se perder um ônibus ou mesmo para não pegar uma chuva forte, ou
ainda como deve ser realizada diariamente, quem pode realizá-la e em
que situações, e quais implicações ela tem em outras dimensões da vida
do homem como na filosofia, sociologia ou religião? Partir-se-á então
deste exemplo para se pensar em uma aula de corrida de fundo.

Em primeiro lugar a aula será dividida em três momentos a sa-
ber: a reflexão, a análise e a internalização de conceitos.
Reflexão:

1. Apresentação do objetivo da aula e do conteúdo a ser traba-
lhado, tentando chamar a atenção para os diferentes tipos de corridas e
de técnicas que serão utilizados;

2. Desenvolver a Base Orientadora da Ação, dando os pressu-
postos da execução das atividades que virão a seguir.
Análise:

1. Inicie pela generalização do que é correr e o que a diferencia
das outras atividades como a caminhada, por exemplo;

2. Discuta a diversidade quanto à velocidade, forma de se tocar
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o pé no chão, a posição do corpo, o movimento dos braços;
3. Desenvolva as atividades baseado em dois aspectos que são

a problematização, onde o aluno deve solucionar um problema (exemplo:
como tocar o pé no chão para aumentar a velocidade da corrida, ou ainda,
como tocar o pé no chão para evitar que se canse rápido) e a discussão das
tarefas e dos conceitos que se extraem daí.
Internalização dos Conceitos:

1. Realize aqui o controle e a avaliação proposta por Davydov,
apresente situações práticas onde estes conhecimentos sejam aplicáveis,
de uma maneira que o aluno apresente a reflexões desenvolvidas;

2. Elabore modelações, pedindo para os alunos trazerem na pró-
xima aula, desenhos ou textos que possam expressar o que eles aprende-
ram. Em uma atividade com adultos, exercite a verbalização e o
desenvolvimento de movimentos variados de uma maneira que eles pos-
sam instrumentalizar as atividades realizadas a partir de situações que lhe
são quotidianas.

A expressão ensino desenvolvimental, conforme Chaiklin (2002),
implica criar oportunidades para os alunos investigarem problemas que
os permitem desenvolver uma relação teórica com a matéria específica.

Assim, podemos admitir que no caso do ensino de corridas de
fundo o desenvolvimento das atividades de ensino na perspectiva
desenvolvimental deve dar condições para que o aluno internalize men-
talmente e incorpore no seu repertório motor as formas mais eficazes de
aplicar os gestos técnicos da corrida, e que, mesmo diante de situações
imprevistas e aparentemente novas que acontecem no decorrer da práti-
ca, possa ter desenvolvido a habilidade de organizar mentalmente os con-
ceitos, informações e saberes necessários para discernir as situações e
tomar as decisões e os movimentos mais acertados nas situações concre-
tas. Este caráter generalizador dos conceitos deverá dar aos alunos a con-
dição de inteligentemente agirem com autonomia em qualquer situação
no âmbito da atividade (LIBÂNEO, 2004). Se usarmos o exemplo dacorrida
de fundo, é possível criar novas soluções para novos problemas a partir da
base conceitual já compreendida e efetivada Portanto, o papel ativo dos
sujeitos na aprendizagem, e especialmente, a necessidade de os sujeitos
desenvolverem habilidades de pensamento e competências cognitivas
se constituem premissas orientadoras das práticas educacionais na pers-
pectiva do ensino desenvolvimental.
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Considerações Finais
Para realizar uma rápida conclusão desse texto, gostaria de lem-

brar que aqui estão relacionados alguns pressupostos que não devem se
configurar como receita de bolo, mas que devem ser aprofundados, discu-
tidos e analisados criteriosamente, para que a nossa tarefa de desenvol-
ver uma Educação Física melhor, que contribua para o desenvolvimento
pleno de nossos alunos, possa ser alcançada. Assim, o trabalho educacio-
nal que se fundamenta na abordagem desenvolvimental, necessariamen-
te, não se trata da opção por uma determinada vertente pedagógica. Em
meio a tantas perspectivas de ação pedagógica verificadas nas práticas de
ensino podemos depreender que atuar com os alunos de forma
desenvolvimental precede as finalidades de caráter ideológico e filosófi-
co as quais constantemente são objetivadas nas propostas educacionais.
Assim, considerando que a preocupação central do ensino
desenvolvimental seja a formação de conceitos teóricos e científicos so-
bre o objeto em estudo, a partir da apropriação do conhecimento científi-
co histórico-cultural produzido pela humanidade, e por meio de atividades
(ações mentais propositivas), acreditamos que será justamente pelo o
desenvolvimento das capacidades próprias de raciocínio dos alunos e dos
professores que qualquer vertente pedagógica poderá se efetivar. Por-
tanto, muito provavelmente, o insucesso ou fracasso de alguns projetos
político-pedagógicos de ensino, podem estar relacionados com o proces-
so de formação dos professores, onde, a internalização dos conceitos nu-
cleares da abordagem adotada não tenha sido consistente o suficiente
para ser externalizada conforme prevê os seus pressupostos teóricos, quer
seja, uma abordagem tradicional, crítica ou apaziguadora, segundo a clas-
sificação construída por Libâneo e Freitas (2009).

Desta forma, ensinar algo tendo os pressupostos da teoria do
ensino desenvolvimental como “pano de fundo” das ações pedagógicas
seria uma forma de reconhecer que todo conhecimento teórico-científico
é fruto da produção humana e que, portanto, está sob certo nível lógico de
organização e sistematização. A esta produção que é histórica e cultural
sobre um determinado saber, atribui-se a configuração do estado da arte
até o momento e que, por sua vez, precisa ser apropriada por meios raci-
onais por aqueles que a estudam, constituindo-se como ponto de partida
para o desenvolvimento de novos entendimentos e produções científi-
cas. Assim sendo, o desenvolvimento mental faz parte do modus operandi
do ensino desenvolvimental justamente pela objetivação em levar o edu-
cando a percepção do conceito nuclear dos objetos em estudo e fazer as
possíveis abstrações que lhe permitirá identificar os atributos secundári-
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os decorrentes, quer sejam os conhecimentos mais específicos que carac-
terizam os objetos, podendo mudar conforme a generalização que se faz
do conceito central extraído das análises dos objetos investigados. Enfim,
entender o desenvolvimento do ensino fundamentado nos pressupostos
do ensino desenvolvimental, é percebê-lo como uma base facilitadora da
apreensão de um conceito, em meio a tantos outros já produzidos pela
humanidade, capacidade esta vista como a essência do ser humano quan-
do comparado com os outros animais. Ou seja, espera-se que o ensino
desenvolvimental incremente a habilidade de pensar dos alunos (a men-
te), facilitando a aprendizagem de novos objetos de estudo pela melhoria
da capacidade de generalização dos conceitos e as possíveis conexões
intra e entre conteúdos de análise.
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IN SCHOOL: AN INVESTIGATION ON THE VISON OF THE TEACHERS OF THE
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RESUMO: A pesquisa investigou o ensino do conteúdo dança nas aulas de
Educação Física Escolar, no Ensino Fundamental II, em Cáceres-MT. Estu-
daram-se as condições e possibilidades de aplicação do conteúdo dança
em aulas de Educação Física, a partir do estudo da visão dos professores
desta disciplina, sobre o papel na formação do aluno, incluindo a impor-
tância e os fatores que influenciam a presença e a ausência do ensino
desse conteúdo na escola. Trata-se de uma pesquisa qualitativo-descriti-
va. Participaram do estudo quatro escolas da rede estadual e seus respec-
tivos professores de Educação Física. Identificou-se a necessidade de um
processo de sensibilização e capacitação contínua ao longo da formação
inicial e continuada de professores para empreenderem mudanças na prá-
tica pedagógica, a favor da diversificação e sistematização do ensino das
diferentes práticas corporais na formação do aluno da Educação Básica,
como a dança.

PALVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Currículo; Dança.

ABSTRACT:The study investigated the teaching of content in dance classes
Physical Education in elementary school II in Cáceres-MT-Brazil. We studied
the conditions and possibilities of application of the contents dance in
physical education classes, from the study of vision of the teachers of this
discipline, the role in student education, including the importance and
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the factors that influence the presence and absence of teaching of content
in school. It is a qualitative-search description. The study included four
schools of the state and their physical education teachers. Identified the
need for a process of sensitization and continuous training throughout
the initial and continuing training of teachers to undertake changes in
teaching practice, in favor of diversification and systematization of the
teaching of different practices in the education of the student body of
basic education, as dance.

KEYWORDS: Physical Education, Curriculum, Dance.

1.0 Dança e Educação: as possibilidades de ensino na Educação Física Esco-
lar

A dança está presente na história da humanidade entre suas prá-
ticas culturais e sociais, como elemento do cotidiano dos povos. Martin
(2007 apud STRAZZACAPPA, 2007, p. 19) registra que “[...] a dança está
envolvida em praticamente toda experiência importante da vida, tanto
dos indivíduos, quanto do coletivo social”.

A dança e a música representam o modo de vida de um povo.
Nos dizeres de Hasse (in GRANDO, 2002, p. 02-03) não acontecem por
acaso:

Elas intervêm a par de outrospreparativosonde as
relaçõessociais se intensificam, a vontade de
fazerparte é favorecida, a sensibilidade aguçada para
os maispequenospormenoresdesde as cores, os
odores, os gostos, os ritmos e, também, o
conhecimento do bem e do malque atravessam
cadainstante e depuram atos e pensamentos. É na
experiênciasocial, ondeum e outro, que a
aprendizagem de uma maneira de ver o mundo [...] é
integrada emcadaindivíduo de forma a inscrever,
nosmodos de agir e de pensar, as maneirasquesão
consideradas como as mais apropriadas a
esteouaquele grupo.

Grando (2004) comenta que o atualcontexto social-político mar-
cado peloestilocapitalista de produção e a política de globalização ten-
dem à formação de um único sistema mundial, cujacaracterísticaeconômica
impõe às formas de relaçõessociaistambém padronizadas e “únicas”, in-
dependentes dos contextos. Assim, a dança e a música têm sido utiliza-
das, comoformas de aculturamento dos povos. Pode-se
compreenderesseprocessocomo “a entrada” de uma “novacultura” que
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desvaloriza e rejeita as formas culturais que compõem a identidade de
um povo ou grupo social. A autora alerta ainda que, esta forma de imposi-
ção cultural desqualifica os valores e os sabereslocais e aprofunda o
preconceitoracial e étnico a partir da desqualificação dos
sujeitosporclassesocial e por “comportamento”. Esta padronização de
“comportamentos”, formas de vestir, de falar, de sentar, de comunicar-se,
de alimentar-se, entre outras, expõe ao ridículo, formas tradicionais e
desqualifica os saberes das comunidades, das famílias e dos jovensque
manifestam suasmaneiras de ser a partir da identidade constituída
emseusgrupossociaisespecíficos.

Essas considerações revelam uma demanda sobre a reflexão das
múltiplas linguagens do corpoemmovimento mobilizadas no contexto das
aulas de Educação Física, como práticas sociais da cultura, as quais contri-
buem no processo de construção da identidade do sujeito no
cotidianoescolar.  Toma-se a dança como um dos conteúdosessenciais a
ser oportunizado nas aulas de EducaçãoFísica, por permitir aos alunos o
direito de exercer a criatividade e a críticasocialpormeio da expressão do
corpo em movimento. Oque significa tomar o alunosujeito do processo
educativo.

Segundo Nanni (1997 apud JUNIOR; LIMA, 2001-2002, p. 41) há
que se construir através da dança um “[...] processo criativo, através do
qual [...], o ser humano poderá emancipar-se, porque criatividade possi-
bilita a independência (reflexão), a liberdade (decisão) e a autonomia
(criação) para modificar o mundo e, também, emancipar a sociedade (criar
novas e melhores condições sociais para todos)”.

Para Brasileiro (2002-2003, p. 55), a dança precisa ser entendida
“[...] como conhecimento significativo para as nossas ações corpóreas,
que podem ser exploradas pelo universo de repertórios popular, folclóri-
co, clássico, contemporâneo etc., bem como pela improvisação e pela
composição coreográfica”.

A dança tem uma pluralidade de formas de ser representada na
sociedade, podendo ser manifestada em vários lugares e por diferentes
modalidades, em produções artísticas e em propostas educativas como no
espaço da escola. Neste sentido, o ensino de dança na escola há que in-
cluir a criação/improvisação de coreografias considerando as experiênci-
as prévias dos alunos e de estímulos do meio externo, propiciando a
resolução de problemas corporais. Assim, motivar e estimular criativa-
mente a exploração espacial, temporal, corporal de modo que os alunos
se comuniquem gestualmente, gerando possibilidades de socialização e
afetividade nas relações ali estabelecidas.

O ensino da dança na escola vai além do movimento. Na escola,
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ela se propõe de forma interdisciplinar. Para Marques (2007, p. 30) “Em
princípio, a escola estaria mais engajada com as danças criadas com finali-
dades e intenções artísticas”, incluindo ainda, a improvisação e a composi-
ção coreográfica com danças a serem ensinadas nas escolas, pois esses
processos “[...] permitem aos alunos experimentar, sentir, articular e pen-
sar a arte como criadores e sujeitos do mundo” (MARQUES, 2007, p. 32).

Para Verderi (2009) o ensino da dança na escola vai além de apre-
sentações em “festinhas comemorativas” tendo como função pedagógica
proporcionar aos alunos oportunidades para que descubram o seu interi-
or, de ser único e individual, permitindo a expressão de sentimentos e
promovendo a ampliação da sensibilidade. Um ser que se relaciona com o
mundo e entende esta dimensão, respondendo dúvidas e
questionamentos interiorizados, e mais que isso, que aprenda na relação
com os outros de forma integrativa e cooperativa, entendendo a impor-
tância do grupo e da troca de experiências para descobertas e a busca do
conhecimento. A autora afirma que a “[...] Educação Física pode promover
e ao observar os corpos em movimento, possibilitar aos seus alunos parti-
cipar da construção de conhecimento de si mesmos e de seus colegas”
(VERDERI, 2009, p. 48).

A dança se apresenta como conteúdo de ensino da Educação Físi-
ca Escolar, no bloco de Atividades Rítmicas e Expressivas, tendo como
principal característica a expressão corporal (BRASIL, 1998). Os objetivos
do ensino das atividades rítmicas e expressivas incluem:

Compreensão dos aspectos histórico-sociais das
danças.
Percepção do ritmo pessoal.
Percepção do ritmo grupal.
Desenvolvimento da noção espaço/tempo vinculada
ao estímulo musical e ao silêncio com relação a si
mesmo e ao outro.
Exploração de gestos e códigos de outros movimentos
corporais não abordados nos outros blocos.
Compreensão do processo expressivo partindo do
código individual de cada um para o coletivo (mímicas
individuais, representações de cenas do cotidiano em
grupo, danças individuais, pequenos desenhos
coreográficos em grupo).
Percepção dos limites corporais na vivência dos
movimentos rítmicos e expressivos.
Predisposição a superar seus próprios limites nas
vivências rítmicas e expressivas.
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V ivências das danças folclóricas e regionais,
compreendendo seus contextos de manifestação
(carnaval, escola de samba e seus integrantes, frevo,
capoeira, bumba-meu-boi etc.).
Reconhecimento e apropriação dos princípios básicos
para construção de desenhos coreográficos e
coreografias simples.
V ivência da aplicação dos princípios básicos na
construção de desenhos coreográficos.
V ivência das manifestações das danças urbanas mais
emergentes e compreensão do seu contexto originário.
V ivência das danças populares regionais, nacionais
e internacionais e compreensão do contexto
sociocultural onde se desenvolvem (BRASIL, 1998, p.
78).

Percebe-se que a dança é um relevante conteúdo de ensino da
Educação Física e na formação do sujeito, pois pode proporcionar o conta-
to do aluno com sua história, o conhecer e o compreender, e a partir daí
projetar seu futuro, desenvolvendo autonomia para criar seus movimen-
tos, na situação de sujeito da sua própria história. O aluno ao se apropriar
de sua cultura, tem a oportunidade de aprender a interagir de forma autô-
noma e respeitosa não somente na escola ou nas aulas de Educação Física,
mas na sociedade. Além do desenvolvimento da dimensão motora e
procedimental do movimento inerentes à dança.

Destaca-se a preocupação com a pedagogia do corpo nas aulas
de Educação Física tomando-o como objeto de manipulação em direção ao
rendimento e performance física. O que contraria as perspectivas de Fraga
(2000 apud SOARES, 2006 p. 110) ao compreender que “[...] os corpos são
educados por toda realidade que os circundam, por todas as coisas com as
quais convivem, pelas relações que se estabelecem em espaços definidos
e delimitados por atos de conhecimento”. Uma educação que se mostra
como face polissêmica e se processa de um modo singular: dá-se não só
por palavras, mas por olhares, gestos, coisas, pelo lugar onde vivem.

Historicamente o corpo foi e é objeto de pedagogização, para
Vigarello (1972 apud SOARES, 2006, p. 112):

As pedagogias são portadoras de preceitos que dão
aos corpos uma forma e os esquadrinham para
submetê-los a normas, seguramente mais ainda que
o pensamento. Imagens sugeridas, gestos esboçados
induzindo, no silêncio, a posturas e comportamentos,
frases anódinas onde palavras, sem parecer,
desenham uma postura que mascarará uma
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elaboração semi-consciente ao mesmo tempo que
laboriosa; frases mais pesadas de ordens dadas fixam,
com uma precisão analítica ou solene, as aparências,
os modos de ser e a postura (VIGARELLO, 1972  apud
SOARES, 2006, p. 112).

A sociedade tem como conceito que o corpo educado é o corpo
controlado ou como dizia Foucault (1987) é um “corpo dócil”, que lhe é
imposto limites, deveres e proibições, assim aos poucos controlando os
corpos utilizando-se da disciplina para alcançar os anseios da sociedade. A
disciplina:

[...] é o momento em que nasce uma arte do corpo
humano, que visa não unicamente o aumento de suas
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição,
mas a formação de uma relação que no mesmo
mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é
mais útil, e inversamente (FOUCAULT, 1987, p. 119).

A exemplo desse modelo de educação do corpo pode-se perce-
ber que hoje em dia existe uma anulação de movimentos em sala de aula,
onde os corpos são impedidos de expressão natural. A ordem é ser quie-
to, não se questiona e isso é instituído no âmbito escolar desde muito
cedo e sempre. A escola passa a educar o corpo e discipliná-lo, para um
controle dos indivíduos, uma mostra desse controle é a forma militarista
que é mapeada as salas de aula onde todos ficam enfileirados em cartei-
ras por horas, o indivíduo e seu corpo que não se expressam. O único
momento em que o corpo está “livre” é na hora do recreio ou nas aulas de
Educação Física.

Há que se dizer, a Educação Física na escola também institui uma
pedagogia racional dos corpos. É certoqueantes desse período, a criança
corre, pula, salta, ri e brinca de todas as coisas. A natureza e a sociedade
parecem entesindivisíveisemsuavida. Já na escola, a criança parece terque
se descarnar de todos os elementosvividos, que traz impressos à lingua-
gem/memória do seucorpo, comopré-requisitoparaaprender a
primeiralição da vidaescolar: a imobilidade do corpo.

Ressalta-se a importância da qualificação da formação profissio-
nal de professores de Educação Física, em relação à aplicação e diversifica-
ção sistematizada dos conteúdos da cultura corporal, ensinados nas aulas
de Educação Física Escolar, em especial, neste trabalho se enfatiza o ensi-
no do conteúdo dança. O que significa oferecer múltiplas vivências e ex-
periências corporais aos alunos, na área da Educação Física Escolar, que
extrapolem o ensino técnico de gestos motores, baseado na reprodução
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desvinculada de sentidos e significados de ordem meramente biológica.
A pesquisa investigou as dificuldades do ensino da dança como

conteúdo da Educação Física Escolar, a partir do estudo da visão dos pro-
fessores do Ensino Fundamental II sobre a importância, a aplicação e o
papel desse conteúdo na formação geral do aluno, do município de Cáceres
– MT, apontando-se os fatores que têm contribuído ou determinado à
ausência do ensino da dança na escola.
2.0 Metodologia

 O estudo se caracteriza metodologicamente pela abordagem
qualitativa de cunho descritivo, pois se refere à interpretação dos fenô-
menos e atribuição de significados (SILVA; MENEZES, 2001, p. 20) as ações
dos sujeitos nos contextos reais de ocorrência.

A escolha do objeto de estudo se acertou com base numa pes-
quisa exploratória ocorrida na disciplina de Estágio II, em 2008, que possi-
bilitou constatar que em grande parte das escolas situadas no município
de Cáceres-MT, os professores de Educação Física se limitavam a ensinar o
conteúdo esporte, silenciando o ensino dos demais conteúdos da cultura
corporal, dentre eles, o conteúdo de dança.

Percebeu-se então, o quanto era necessário investigar se a dan-
ça era ou não ensinada e a contribuição atribuída nas aulas de Educação
Física Escolar, a partir da investigação da visão dos professores atuantes no
Ensino Fundamental II, no município de Cáceres-MT.

Como instrumento metodológico de pesquisa aplicou-se entre-
vista semiestruturada para investigar a visão dos professores de Educação
Física sobre o ensino do conteúdo dança na escola. A escolha desta técnica
foi com base em Triviños (1987, p. 152) para quem a entrevista
semiestruturada favorece “[...] não só a descrição dos fenômenos sociais,
mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”. As
entrevistas foram feitas de forma individual com cada um dos professores
participantes do estudo, no primeiro semestre de 2009/1.

Teve-se como lócus de investigação, quatro escolas da rede es-
tadual de ensino do município de Cáceres-MT, que atendem alunos do
Ensino Fundamental II, o que possibilitou definir um grupo de sujeitos da
pesquisa formado por 04 (quatro) professores de Educação Física, identifi-
cados por codinomes de flores naturais (Violeta, Lírio, Margarida e Giras-
sol), que foram entrevistados a respeito: I - do perfil profissional e pessoal
e II - as bases teórico-metodológicas da atuação profissional e a relação
pedagógica com o ensino do conteúdo dança na escola, nas aulas de Edu-
cação Física.

As entrevistas foram transcritas e organizadas em quadros
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temáticos para que pudesse facilitar a leitura dos dados resultantes do
processo de investigação, e se encontram organizados na forma de cate-
gorias, denominadas de: A dança nas aulas de Educação Física; O papel do
conteúdo dança na formação do aluno; A importância do conteúdo dança
no Ensino Fundamental II nas aulas de Educação Física; Os fatores que
influenciam o ensino da dança na Educação Física Escolar.
3.0 Análises e Resultados

A análise do perfil dos professores entrevistados releva que es-
ses atuam na área de Educação Física há mais dez anos; quanto a sua for-
mação acadêmica divide-se entre aqueles que tiveram ou não, alguma
disciplina relacionada à dança e seu ensino, na matriz curricular do curso
de formação.

O quadro 1 apresenta a caracterização do perfil pessoal e profis-
sional dos professores de Educação Física participantes da pesquisa:

QUADRO 1 – Perfil pessoal e profissional dos professores de Educação
Física, no Ensino Fundamental II, em Cáceres-MT.

Nota: Construção da autora.
Cerca de metade dos entrevistados não receberam o ensino de

dança na formação superior, que os habilitou como professores de Educa-
ção Física. Estes sentem dificuldades na aplicação de outros conteúdos
que não sejam os esportivos. O que nos leva a questionar: Será que o
professor de Educação Física está realmente capacitado para lecionar os
conteúdos da cultura corporal que não seja numa dimensão esportivizada?
Porque os professores apresentam resistências em engajar-se voluntaria-
mente em programas de formação continuada que os permitam atualizar
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e discutir os rumos da prática pedagógica em suas áreas de atuação? Sem
a busca de conhecimento não há como haver ensino, é preciso sempre
estar em busca da renovação, pois a realidade e o tempo mudam a todo o
momento.

Indagou-se aos professores se a dança era um conteúdo de ensi-
no ou trabalho contínuo nas aulas de Educação Física. O quadro 2 sintetiza
as respostas obtidas.

Quadro 2 – A presença da dança nas aulas de Educação Física.

Nota: Construção da autora.

Em relação à contribuição e aos objetivos do ensino das Ativida-
des Rítmicas e Expressivas nas aulas de Educação Física, que incluem a
dança como conteúdo de ensino, as orientações curriculares nacionais
(BRASIL, 2000, p. 53) enfatizam que:

Por meio das danças e brincadeiras os alunos poderão
conhecer as qualidades do movimento expressivo
como leve/pesado, forte/fraco, rápido/lento, fluido/
interrompido, intensidade, duração, direção, sendo
capaz de analisá-los a partir desses referenciais;
conhecer algumas técnicas de execução de
movimentos e utilizar-se delas; ser capazes de
improvisar, de construir coreografias, e, por fim, de
adotar atitudes de valorização e apreciação dessas
manifestações expressivas [...] (BRASIL, 2000, p. 53).

Mesmo existindo a menção clara e direta à importância do ensi-
no do conteúdo dança na escola, no documento de orientações curriculares
nacionais, considerando-a um conteúdo do currículo da disciplina de Edu-
cação Física, no Ensino Fundamental II, a fala da professora Violeta, leva a
perceber que esse é um conteúdo silenciado e que efetivamente pode
não compor a formação do aluno na escola.

Tal como a fala de Margarida, pareceu que o professor enfrenta
uma dificuldade para tornar real o ensino do conteúdo dança na escola,
podendo ser motivada talvez por uma inadequada formação profissional
ou pelas propostas pedagógicas de ensino que ainda percebem a Educa-
ção Física Escolar apenas numa dimensão recreativa ou esportivista, da
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prática pela prática.
Darido (2005, p. 67) explica que essa é uma conceituação para o

papel pedagógico da Educação Física, que historicamente acompanha a
área, numa direção que “[...] priorizou os conteúdos numa dimensão qua-
se que exclusivamente procedimental, o saber fazer e não o saber sobre a
cultura corporal ou como se deve ser, embora esta última categoria apare-
cesse na forma do currículo oculto” (DARIDO, 2005, p. 67).

Para Marques (2007) é possível conceber que essa desvaloriza-
ção do ensino do conteúdo dança, dentre os demais conteúdos da Educa-
ção Física, de forma mais ampla, no currículo escolar, pode ser motivada
pela presença de um ensino escolar, numa tendência tecnicista e
racionalista, que desvaloriza o ensino das habilidades artístico-expressi-
vas aos alunos. A autora explica que:

[...] sabemos que o ensino das artes no Brasil tem
sofrido as consequências de posturas racionalistas e
dualistas arraigadas ao pensamento pedagógico
brasileiro. Nossa escola formal está fundada em
valores que há séculos têm valorizado o conhecimento
analítico, descritivo e linear em detrimento do
conhecimento sintético, sistêmico, corporal e intuitivo
(MARQUES, 2007, p. 17/18).

Outra possibilidade que justificaria a ausência do ensino do con-
teúdo dança na escola, seria a dificuldade dessa instituição em lidar com
objetos de ensino não mensuráveis e que não tem no corpo em movimen-
to e expressão, suas bases pedagógicas. Marques (2007) menciona que:

[...] Propostas com dança que trabalhem seus aspectos
criativos, portanto imprevisíveis e indeterminados,
ainda “assustam” aqueles que aprenderam e são
regidos pela didática tradicional. Os processos de
criação em Dança acabam não se encaixando nos
modelos tradicionais de educação que ainda são
predominantes em nossas escolas que permanecem
advogando por um ensino “garantido” (sabemos onde
vamos chegar), conhecido (já temos experiências de
muitos anos na área), determinado e pré-planejado
(não haverá surpresas) (MARQUES, 2007, p. 18).

A fala de Girassol nos faz duvidar de quem realmente não gosta
de dança, os alunos ou o professor, pois se o mesmo não aplica o conteúdo
dança nas aulas de Educação Física, como pode gerar um desgosto pela
prática ou saber a opinião de seus alunos sobre a dança e seus sentidos e
afinidades.
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Diferentemente Nanni (1994) comenta que as crianças gostam
de dançar para se divertirem e pelo prazer da dança. Quando apropriada-
mente apresentada, a dança detém o poder de aliviar as pressões men-
tais, a tensão emocional. Apresentando-se como uma possibilidade de
sociabilização entre os alunos.

Esses aspectos levam a reflexão de que o educador quando não
oportuniza a vivência do conteúdo dança, impede que seus alunos pos-
sam experimentar novas sensações e possibilidades de movimento cor-
poral. O que impossibilita que mais tarde possam contextualizar
criticamente sobre diversos assuntos, que circunda as aulas de Educação
Física, e também a sociedade que se inserem. Portanto, não é papel do
educador negligenciar a formação geral do aluno, é preciso lhes garantir a
chance de obter outros conhecimentos para formação de opiniões sensa-
tas.

A pesquisa procurou saber dos professores a sua opinião sobre o
papel pedagógico do conteúdo dança na formação do aluno, cujas respos-
tas estão apresentadas no quadro 3 abaixo:

QUADRO 3 – O papel pedagógico da dança na formação do aluno.

Nota: Construção da autora.

Para os professores entrevistados Violeta e Lírio, a dança na es-
cola tem o seu papel pedagógico, referenciado pela aprendizagem motora
– habilidades e capacidades - nas aulas de Educação Física. Percebeu-se
que as dimensões cognitiva e afetivo-social são muitas vezes desprezadas
na formação do sujeito, o que diverge do ensino do conteúdo dança to-
mando o corpo como completo e indissociável.

Diferente da concepção apontada pelos professores, para Mar-
ques (2007, p. 28) se pode introduzir a dança nas aulas como “[...] momen-
tos de reflexão, pesquisa, comparação, desconstrução das danças de que
gostamos ou não e, assim, podermos agir crítica e corporalmente em fun-
ção da compreensão desconstrução e transformação de nossa sociedade”.
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O conteúdo dança é amplo e com ele pode-se trabalhar vários
aspectos da vida social do aluno, como suas origens, história, as formas de
ser vivenciada. Tudo isso abrange os conteúdos que podem vir a ser traba-
lhados nas aulas de dança para formação dos alunos. Marques (2007, p. 31)
explica que:

Em suma, os conteúdos específicos da Dança são:
aspectos e estruturas do aprendizado do movimento
(aspecto da coreologia, educação somática e técnica);
disciplinas que contextualizem a Dança (história,
estática, apreciação e crítica, sociologia, antropologia,
música, assim como saberes de anatomia, fisiologia
e cinesiologia) e possibilidades de vivenciar a Dança
em si (repertórios, improvisação e composição
coreográfica) (MARQUES, 2007, p. 31).

Por meio da dança pode-se criar para os alunos situações de vida
em sociedade, a fim de que possam refletir sobre determinadas atitudes
para que em um futuro saibam agir, expressar seus pensamentos e opini-
ões, tornando-os participantes da sociedade em que estão inseridos. “Ao
experimentar tais possibilidades, o aluno poderá também aprender so-
bre a flexibilidade e o respeito na tomada de decisões, e como interagir
criativamente no mundo sem que tenha que se impor de maneira autori-
tária, injusta e desrespeitosa suas ideias” (MARQUES, 2007, p. 51).

Na função docente, pode-se buscar ajudar os alunos a descobrir
o que é seu corpo, colaborando para formação e reconhecimento da iden-
tidade própria de cada um, meio aos tantos conceitos e influências do
meio externo, e assim, formar alunos críticos que saibam compreender e
questionar o que lhes apresentam. Trata-se o aluno como um sujeito soci-
al e pensante. A sua formação compreendida como conjunto de dimen-
sões a serem desenvolvidas incluindo o trabalho com o cognitivo, afetivo,
social e motor, de forma a não privilegiar um domínio em detrimento do
outro. Portanto, “[...] pontos fundamentais em um projeto de educação
que tenha como objetivo a formação de pessoas que não apenas apren-
dam os conhecimentos elaborados pela humanidade como verdades ab-
solutas e imutáveis” e que assim, “[...] saibam refletir e que se sintam
capazes de interferir sobre esses conhecimentos, reelaborando-os”
(FIAMONCINI; SARAIVA, 1998 apud JUNIOR; LIMA, 2001-2002, p. 40).

O papel da dança na formação do aluno nas aulas de Educação
Física vai além da aprendizagem de esquemas motores, é claro que a
estruturação do movimento é importante e uma consequência do ensino
de dança, mas que isso é preciso que os alunos possam atribuir significa-
dos a ele nas suas vidas.
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No quadro 4 foram descritas as opiniões dos professores sobre a
importância do ensino do conteúdo dança no Ensino Fundamental II.

QUADRO 4 – A importância do ensino do conteúdo dança no Ensino Funda-
mental II.

Nota: Construção da autora.

Percebe-se que os professores entrevistados concordam que o
ensino do conteúdo dança tem grande importância, nas aulas de Educação
Física, principalmente no Ensino Fundamental II.

Existe uma preocupação de Violeta e Margarida com as séries
iniciais do Ensino Fundamental, que se refere a compreensão de que nes-
te momento da vida, a criança está em amplo processo de formação da
base psicomotora e seu aparato de movimentos, necessitando que ocorra
uma aprendizagem motora relacionada com diversas vivências e práticas
corporais. Essas preocupações têm assento na abordagem
desenvolvimentista de ensino da Educação Física Escolar, difundida em
razão da questão da adequação do ensino dos conteúdos ao longo das
faixas etárias, que parece permear e justificar as práticas pedagógicas no
contexto escolar atual (BRASIL, 1998, p. 25). Neste modelo pedagógico as
dificuldades do aluno são trabalhadas de forma crescente, das formas
mais simples para a mais complexas levando em consideração a faixa etária
e, que através do movimento possam aprender outras dimensões como
afetivo-social e cognitiva.

Um ponto interessante apontado na entrevista com o professor
Lírio é o contato corporal entre os alunos que pode ser oportunizado
educativamente nas aulas de Educação Física, por meio do ensino da dan-
ça, rompendo-se com um modelo de sociedade e cultura de ordem sexis-
ta, em que existe uma dificuldade de promover atividades que tenham
uma relação de sensibilidade e afetividade entre os diferentes corpos.

Outro fato relevado na pesquisa é que ainda nos dias atuais,
tanto os pais quanto os alunos principalmente do sexo masculino tem
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uma visão de que o homem não dança. Marques (2007, p. 20) comenta que
“[...] não são poucos os pais de alunos (gênero masculino), e os próprios
alunos, que ainda consideram dança “coisa de mulher””. Talvez esse pré-
conceito dificulte a aplicação do conteúdo dança no currículo escolar, po-
rém se ela for incluída, mesmo que aos poucos, esse “contato distraído
sem comprometimento” como citou Lírio, pode ser estabelecido entre os
alunos, “quebrando” os tabus e pré-julgamentos já estabelecidos na soci-
edade.

A criança antes de ser educada pela escola é educada pela reali-
dade que a circunda, pela cultura que advém da família, da sociedade, das
experiências, da troca com meio e das vivências estabelecidas ao longo de
sua vida. Nota-se que o professor Girassol desconsidera a identidade cul-
tural construída pelas vivências de seus alunos, e não está atento ao ambi-
ente cultural dessas crianças. A aula de Educação Física é mais uma
oportunidade de construção desse conhecimento. Na dança são várias as
possibilidades a serem trabalhadas, inclusive reforçando a cultura popu-
lar favorecendo o conhecimento da história regional e valorizando as for-
mas culturais de dança de cada região. O que nos assegura os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.72) é que:

[...] A diversidade cultural que caracteriza o país tem na dança
uma de suas expressões mais significativas, constituindo um amplo leque
de possibilidades de aprendizagem. Todas as culturas têm algum tipo de
manifestação rítmica e expressiva. No Brasil existe uma riqueza muito
grande dessas manifestações [...] (BRASIL, 1998, p. 72).

Percebe-se que o ensino da dança nas aulas de Educação Física
no Ensino Fundamental II é extremamente importante, pois pode se abor-
dar diferentes perspectivas histórico-culturais e corporais de forma
prazerosa e lúdica fazendo com que os alunos adquiram o conhecimento e
possam atribuir significados a sua vida, oportunizando uma aprendizagem
de forma dinâmica, proporcionando o encontro com sua realidade, tor-
nando-o mais tarde construtor de sua própria história, de sua identidade
cultural.

Diante da confirmação da hipótese da não aplicação do conteú-
do dança nas aulas de Educação Física Escolar fez-se necessário investigar
junto aos professores entrevistados, quais eram os fatores que determi-
navam para que esse ensino não aconteça no cotidiano das aulas na esco-
la, apresentados abaixo no quadro.
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QUADRO 5 – Fatores determinantes para a não ocorrência do
ensino do conteúdo dança no Ensino Fundamental II.

Nota: Construção da autora.

Os professores entrevistados destacaram fatores importantes
que influenciam a ausência do ensino deste conteúdo na escola. Lírio e
Margarida concordam quando apontam como empecilho a falta de local,
materiais apropriados para a prática da dança. Quanto ao local favorável
para o ensino de dança, pode-se dizer que infelizmente a Educação Física
ainda é marginalizada, há uma hierarquia na escola quanto aos interesses,
e a Educação Física como disciplina curricular muitas vezes aparece no
último grau de prioridade para escola, não encontrando espaços adequa-
dos. Ainda hoje temos escolas com quadras descobertas, sem condições
se quer minimamente favoráveis para vivência das possibilidades do cor-
po em movimento. Desde a formação superior na licenciatura em Educa-
ção Física já se conscientizam os futuros professores para essa realidade,
com a certeza que para desenvolver as aulas muitas vezes é preciso im-
provisar, principalmente, quando se trata da escola pública.

Os professores entrevistados dizem que outro fator que influ-
encia a não aplicação da dança nas aulas de Educação Física é a falta de
materiais específicos. Brasileiro (2001, p. 76 apud SARAIVA, 2007, p. 124)
nos confirma essa realidade ao comentar que “[...] sem sombra de dúvi-
das, não é a realidade das escolas públicas [...] de nosso país”. O interes-
sante a se notar é que, apesar da quadra não ser a desejada, continua-se a
tratar o conteúdo esportivo, com seus limites, é claro, e o mais intrigante
é que a quadra virou sinônimo de aula de Educação Física.

Outra problemática enfrentada para o ensino de dança nas aulas
de Educação Física é o interesse dos alunos pela dança. Sobrevivemos em
meio a uma sociedade “esportista”, assim o conteúdo predominante nas
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aulas de Educação Física ainda é o esporte, e quando se tenta incluir algo
de novo, não há aceitação por parte dos alunos. Segundo Kunz (1994 apud
DARIDO, 2005, p. 72), “[...] o esporte como conteúdo hegemônico impede
o desenvolvimento de objetivos mais amplos para a Educação Física, tais
como o sentido expressivo, criativo e comunicativo”.

Para que os alunos desenvolvam identificação com outros con-
teúdos da Educação Física para além do esporte, é preciso vivenciá-los. Ao
professor é preciso enfrentar as resistências, pois muitas vezes os alunos
não têm conhecimento, não sabem do que se trata e tem uma objeção ao
conteúdo influenciado pelos discursos propagados e repetidos pela mídia
e por outros agentes sociais. É uma tarefa árdua, mas oportunizando ex-
periências, é que os alunos poderão expressar opiniões coerentes sobre o
que gostam ou não.

Percebe-se que todos os fatores levantados na pesquisa, não
justificam a ausência do conteúdo dança nas aulas de Educação Física Esco-
lar, pois são passíveis de adaptações. Há de se notar que existem possibi-
lidades para oportunizar aos alunos a aprendizagem da dança. É um trabalho
árduo, mas possível.
Considerações Finais

O estudo buscou contribuir com a formação inicial e continuada
de professores de Educação Física ao discutir a importância do conteúdo
dança nas aulas de Educação Física Escolar do Ensino Fundamental II. Des-
tacou-se o quanto é enriquecedor e relevante para os alunos, a oportuni-
dade de ter experiências em práticas corporais diferenciadas que
possibilitem outras aprendizagens nas aulas de Educação Física, além dos
esportes.

O ato de dançar pode ser descrito como uma açãomotriz do indi-
víduo, na busca de participar de uma prática corporal, repleta de ludicidade
e, que ao mesmo tempo, se constitui como uma forma de encontrocom “o
outro”.

A dança é prazerosa, ensina a conviver com outro, possibilita ao
aluno emancipar-se através da criatividade, improvisação, expressão, sen-
sibilidade. Ao se relacionar com as pessoas, dançando coletivamente, essa
prática sócio-cultural do homem promove a interação entre os alunos.
Pode ser um momento em que eles aprendam a expor suas opiniões de
forma respeitosa aos outros, estabelecendo uma relação de afetividade,
uma aprendizagem não só para as aulas, mas para a vida em sociedade.

A dança se apresenta como um conteúdo do currículo escolar
que integra os alunos, independente de etnia, gênero, raça e outros. Pos-
sibilita aprender a conviver com as diferenças, no sentido de troca de



Revista da Faculdade de EducaçãoAno X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

131

experiências, valorizando os conhecimentos e as vivências adquiridas fora
da escola.

Entende-se que a dança é inerente ao homem e praticada desde
os primórdios da humanidade, torna-se assim, uma possibilidade peda-
gógica a ser usada para trabalhar as atitudes, conceitos e procedimentos
na educação do corpo na escola. Para tanto, destaca-se a necessidade de
cursos de formação que ofereçam a dança como conteúdo de ensino nas
matrizes curriculares das licenciaturas em Educação Física. Além disso, o
processo de sensibilização e capacitação pedagógica dos futuros profes-
sores para que depois da graduação possam perceber que é possível ofe-
recer a dança na escola como conteúdo de ensino da Educação Física Escolar.

Por tudo isso, defende-se a importância do ensino das formas
culturais de dança, no processo de formação do professor de
EducaçãoFísica. Paratanto, é precisoque se promovam momentos de
interação com as danças, que gerem o sentimento de coletividade,
criatividade e inventividade, a fim de que se compreenda que o gesto de
dançar foi e ainda é utilizado pelosdiferentespovos e etnias, comorecursos
simbólicos de expressão da culturaprópria de cada grupo.

A pesquisa salienta que, os motivos que levam a ausência do
conteúdo da dança nas aulas de Educação Física são solucionáveis, e que
este conteúdo é possível de ser trabalhado nas aulas da disciplina, não
requerendo apenas espaço ou materiais físicos adequados ou de grande
porte, mas a vontade pedagógica do professor em função da certeza de
que, a dança é extremamente relevante como conteúdo de ensino da
Educação Física Escolar e na formação do homem, pois pode proporcionar
o contato com sua história e identidade sociocultural.
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A DRAMATURGIA SOFOCLIANA E SEUS ASPECTOS FORMATIVOS

THE SOPHOCLEAN DRAMATURGY AND ITS FORMATIVE ASPECTS

José Joaquim Pereira Melo1

Renan Willian Fernandes Gomes2

RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir aspectos formativos da
dramaturgia sofocliana em sua peça Édipo Rei. Embora não intencional-
mente, Sófocles expressou em seu enredo as transformações de ordem
econômica, social e cultural do seu tempo, que trouxeram consigo incer-
tezas/dúvidas ao homem grego, visto que o mito que utilizavam para ex-
plicar sua vida passou a ceder espaço à racionalidade, o que requisitou
uma nova orientação para formar o homem às demandas da polis.

PALAVRAS-CHAVE: Dramaturgia, Sófocles, homem, formação.

ABSTRACT:The aim of this work is to discuss formative aspects in the
Sophoclean dramaturgy, particularly in his play Oedipus King. Though not
intentionally, Sophocles expressed in his plot the economic, social and
cultural transformations taking place at the time, which brought in
uncertainties/doubts to the Greek Man, once the myth they so far had
used to explain their lives began to give way to rationality. That
requisitioned a new orientation to form the Man to the polis’ demands.

KEY-WORDS:Dramaturgy, Sophocles, man, formation.

Considerações iniciais
A dramaturgia passa pelo entendimento da arte de composição

estilística de um texto a ser representado por atores. O termo drama vem
do grego e quer dizer ação, elemento caracterizador e cardial para a feitura
dramática. Como o objetivo do texto teatral é a representação da ação, o
dramaturgo, na construção do enredo, orienta-se pela e na ação do confli-
to. Desse modo, a representação no palco depende substancialmente do
conflito e da forma com que as personagens atuam.

A tragédia, por excelência a representante do drama, nesse sen-
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2 Letras. Mestrando em Educação pela Universidade Estadual de Maringá – PR. Email:
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tido nada mais é do que a imitação das ações humanas, e seu fim último é
ser desempenhada/encenada no teatro, retratando fatos completos, além
de perfeitos quanto à forma e limitados em sua extensão (CLARK, 1918),
“ingrediente” fundamental que vale não somente para a tragédia, mas
para todo teatro.

Nesse tipo de construção literária, a preocupação é mostrar as
personagens agindo, desempenhando seus papéis, na busca por algo que
se propõe, a resolução de um problema, às vezes delineado em um enig-
ma. Isso não exige do personagem um modo de ser claro, perfeito, cuja
força de verossimilhança provoque e toque o seu alvo, o público que a ele
assiste (PALLOTTINI, 1983). Agrega-se a esta noção o conceito de pessoa
moral de que foi investida a personagem, ser que pensa de maneira cons-
ciente, que tem vontade própria. A vontade humana que interessa aqui é
a daqueles que, com consciência dos seus objetivos, agem de forma efe-
tiva, isto é, de quem vai à busca dos seus objetivos ciente do que quer. É o
desenvolvimento da ação de quem quer e faz na peça. Em decorrência
dessa vontade em agir, o personagem tem de responder pelos atos que
pratica.

Segundo Renata Pallottini, o drama reúne em si a ação, o
externar-se, o objetivar-se, mostrar fatos, legado da epopeia no trata-
mento que dispensava ao herói. Expressivas, neste sentido, são as suas
considerações a respeito:

As peças de teatro excessivamente carregadas de
acontecimentos (os melodramas, os dramalhões),
acontecimentos aos quais não correspondem
quantidades equivalentes de subjetivo, de motivação
verdadeira, de movimentos de alma, sentimentos,
paixões, são peças desequilibradas. Nelas, a ação
dramática é substituída pelo movimento exterior, e
vemos que se sucedem lutas, batalhas, duelos,
entradas e saídas, festas, viagens, mudanças, sem que
nada disso corresponda a nenhuma necessidade
interior das personagens. São peças excessivamente
objetivas, em que o subjetivo não tem o seu lugar
devido (idem, 1983, p.18).

Para além dessas influências, o drama inovou ao incorporar o
peso da subjetividade, de razões morais, de sentimentos, de psicológico,
de paixões, de hesitações - de alma, enfim. Em rigor, essa nova orientação
assumida pelo drama nega, em parte, os valores consagrados pelo perío-
do arcaico, quando ideais de honra e sangue foram virtudes e valores
prezados pela aristocracia grega. A força desses ideais no imaginário
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helênico fundamentou o pensamento formativo dessa época. O homem
aristocrata recebia uma formação que lhe possibilitava viver a plenitude
desses ideais, alavancado por mitos e crenças num destino conduzido por
forças sagradas. Não obstante, o advento da polis, do regime democrático,
da filosofia edo pensar racional, trouxe consigo a exigência de uma nova
maneira de pensar o homem no sentido de prepará-lo para o exercício
cívico, para que fosse atuante em sociedade, o que decretou a decadência
do ideário heroico dos tempos homéricos.

Neste processo, o teatro serviu como instrumento formador, ao
promover outra maneira para entender esses novos tempos que se
descortinavam na sociedade grega e, por extensão, para entender a con-
dição humana. Isto exigia um novo comportamento/postura (homem),
fato que pressupunha assumir concepções mais humanas e racionais, se-
parando-se, mesmo que não totalmente, da influência mítica.

Para compor esse quadro de transformações por que passava a
Grécia, fundamental foi o sucesso que os gregos obtiveram com o comér-
cio exterior e a iniciativa de fundar colônias fora de suas fronteiras, como
resultado do seu aumento populacional. Tal política resultou na formação
das colônias costeiras de forma semelhante à da maioria das polis —, e
grande parte dessas novas áreas ocupadas mantinha negócios com outras
regiões da Grécia, firmando um fluente comércio de bens e serviços. Tal
comércio criou as condições para o surgimento e implementação de um
sistema monetário, e, como resultado, a criação da moeda. Paralelamen-
te a isso, a escrita consolidou-se como uma importante ferramenta para
esse período colonial, uma vez que foi utilizada para registrar as transa-
ções econômicas. Outro fator do período colonial foi o trabalho escravo,
que se tornou a engrenagem que movia a economia grega: os escravos
desempenhavam todos os tipos de atividade, exceto na agricultura, onde
a sua ação era limitada (HASELBERGER, 1998).

Esse novo quadro que se erigia impôs ao homem a necessidade
de se preparar para viver na coletividade da polis, para poder valer-se da
condição de cidadão participante. Apesar de todo o crescimento externo,
essa vida próspera se mantinha em laços, ainda sólidos, com o sistema do
génos3. Isto quer dizer que, mesmo com as transformações que tomavam
corpo, as antigas tradições patriarcais ainda permaneciam; não houve,
pode-se assim dizer, uma total ruptura com a antiga ordem social fundada
no sistema do génos.
3 “O homem grego estava inserido num sistema social denominado génos, regido pela família e
pela crença numa religião doméstica. No génos prevalecia a vida no campo e a coletividade da
sociedade gentílica como princípio básico para a manutenção da comunidade” (SOUZA, 2007,
p.11).
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É nesse particular contexto que se discute o surgimento do tea-
tro. Sua gênese deve-se, sobretudo, aos rituais religiosos dedicados ao
deus Dioniso4, bem como a formação de cantos corais5 de cunho lírico,
que, gradativamente, culminaram num modelo de representação teatral.
Vale enfatizar sua marca religiosa, que se explica pelo fato de que o efeito
dramático tinha como elemento basilar o canto coral, constituído de
ditirambos6. Este era composto por homens que cantavam, geralmente, a
saga de um herói consagrado pela tradição grega. Tratava-se de uma forma
de expressão mista de êxtase e danças, que fazia referência/representa-
ção a animais, consolidando o rito dionisíaco.

O canto do ditirambo sofreu várias mudanças, ao incorporar pos-
teriormente outros mitos, o que oportunizou o surgimento de um tipo de
arte mais dramático. Destarte, atribuiu-se ao ditirambo, canto religioso,o
ritual que deu origem à tragédia (LESKY, 1996), que, por sua vez, deu um
conteúdo mais trágico ao mito requisitado pela encenação teatral. Assim
como as lendas heróicas foram assumindo grande importância no trágico,
o mito, da mesma forma, ganhou significativo destaque na tragédia.

Dos cultos que existiram paralelamente à religião
oficial da Grécia, o dionisíaco é o mais importante
para a formação da tragédia, por sua característica de
grande festa coletiva, de caráter popular, onde Dioniso,
quatro vezes ao ano, era cultuado pela fartura da terra,
do leite, do vinho e do mel. Nessas festas, havia
danças e cantos do ditirambo, que davam ao culto
certo caráter lírico, o qual permaneceu na tragédia
(COSTA; REMÉDIOS, 1988, p.9).

4Dioniso: Deus grego que não pertencia ao clã dos deuses olímpicos. Era considerado como um
deus marginal, justamente por seu culto ser desordenado e repleto de procissões e ritos que
lembram a embriaguez e o desequilíbrio. O deus ainda vincula-se às cerimônias relacionadas
ao cultivo da uva e do vinho. “Que ele seja o deus do vinho designa apenas uma parte do seu ser,
pois toda a incitante vida da natureza [...] Em seu culto orgiástico, a própria natureza arranca o
homem à instabilidade da sua existência, arrasta-o para o interior do mais profundo reino de
sua maravilha, a vida, levando-o a conquistá-la e senti-la de forma nova...” (LESKY, 1996, p. 74).
5 No século VI a.C. existia na Grécia uma tradição de poesia lírica escrita para ser cantada por
um coro de pessoas. Essas poesias, chamadas de líricas corais, inicialmente cantavam temas
heroicos do povo grego, influenciadas pelos relatos dos rapsodos, poetas que narravam nas
praças os mitos da Ilíada e da Odisseia, inicialmente “cantados” por Homero (SOUZA, 2007, p.50-
51).
6 Ditirambo: era um canto coral constituído de uma parte narrativa, recitada por um corifeu, e
uma propriamente coral, executada por personagens caracterizados com máscaras e
vestimentas próprias, considerados “companheiros” do deus Dioniso, ao qual se prestava essa
homenagem ritualística. (VERNANT; VIDAL-NAQUET, 1977 – grifos do autor).
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Isto posto, os dramatistas fizeram deles o suporte do problema
ético-religioso, o que deu ao mito, na sua dimensão trágica, um tema
amplificado que ainda tinha guarida no coração do povo, porque mesmo
assim representava aspectos de sua história e ao mesmo tempo “[...] as-
segurava, relativamente ao objeto tratado, a distância que é condição
irrevogável da grandeza de toda a obra de arte” (LESKY, 1995, p. 258).

Com essa orientação que assumiu o mito, entende-se o papel da
mitologia para a formação do gênero trágico, que, como já afirmado, ga-
nha forma estilística a partir da presença mítica no seu enredo. Importa
enfatizar que suas abordagens não somente tratavam de temas religio-
sos, mas também de temas cotidianos do povo grego, e por isso ganhou,
além do gosto popular, o incentivo financeiro do Estado, pelas vantagens
dela decorrentes. Daí as medidas para tornar oficiais as festas dedicadas
ao deus Dionísio — conhecidas como Dionisíacas Urbanas —, que passa-
ram a ser encenadas mediante patrocínio estatal, motivo de esse gênero
literário passar a ter lugar de destaque no calendário religioso da cidade
de Atenas (LESKY, 1996).

A importância assumida por essas festas explica a incumbência
atribuída aos cidadãos abastados de arcarem com os gastos do espetáculo
e, ainda, com o elenco das peças (ROBERT, 1987).

[...] durante todo o século V, as panateneias, e
principalmente as dionisíacas, celebraram-se com um
luxo extraordinário, realçado ainda pelo espírito de
emulação que animava os cidadãos encarregados de
contribuírem com dinheiro para o brilho destas
cerimônias. As panateneias, apesar do esplendor da
procissão, que era o principal episódio, não exercerem
qualquer influência directa no desenvolvimento
literário. O mesmo não acontece com as festas de
Dionísio. Já em 534 a tragédia era um gênero
suficientemente constituído para ali figurar ao lado
do antigo ditirambo; a partir do fim do século VI, ela
constituiu a principal atracção da velha cerimônia das
Leneias e principalmente das grandes Dionisíacas,
que se tornaram a festa essencial, não somente em
Atenas, mas da Confederação Ático-Deliana (HATZFELD,
1977, p.168-169).

Na sua implementação utilizou-se a máscara, adereço, pelo
que se sabe, já utilizado muito antes do início do drama. Os primeiros
dramatistas colocavam à sua disposição inúmeras máscaras e outros re-
cursos de disfarce para serem utilizados pelos dançarinos e cantores do
coro. Tem-se notícias também de que eram usados por sacerdotes e sacer-
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dotisas na representação de deuses e deusas, respectivamente.
O motivo de os atores demonstrarem respeito por esses adere-

ços era acreditarem que eles significavam a interpretação do artista a res-
peito do personagem. Uma vez que o enredo estava construído, o poeta já
sabia quais máscaras escolheria para distribuir aos atores. Feito isso, co-
meçaria a elaborar as falas das personagens, cujo ponto alto seria a repre-
sentação cênica (WEBSTER, 1965).

A tragédia, em franca consolidação, também lançou mão de co-
nhecimentos que estavam em desenvolvimento, a exemplo da filosofia,
da historiografia e da retórica. Ao incorporá-los ao seu conteúdo, teve à
sua disposição saberes que se constituíram como um ponto de confluên-
cia das artes. Além disso, não se esqueceu da dança e da música, pois, pelo
interesse que despertavam na plateia, tornaram-se fundamentais em suas
montagens cênicas (SCHULER, 1985).

Apesar dessa orientação mais complexa, a tragédia, muitas ve-
zes tratada como uma peça de arte nobre, assumiu, como acima posto, um
tom e gosto popular, o que se deveu tanto às suas origens quanto às nuanças
de ações sensacionalistas e até momentos grotescos que eram escritos e
encenados (AYLEN, 1965).

Como a religião grega se fundamentava no mito, com a presença
olímpica apontando os rumos da vida do povo helênico, o dramaturgo
buscou nesse imaginário religioso inspiração para, a partir dele, compor
suas produções.

Mestre, neste sentido, foi o tragediólogo Sófocles (496-406 a.C.),
que em suas peças descortinou os problemas vivenciados pelo homem e
pela sociedade grega, a qual passava por transformações que a princípio
punham frente a frente a aristocracia e o cidadão da polis.

Sófocles, como homem atento ao seu tempo, não se limitou a
denunciar os problemas da sociedade da qual fazia parte, mas delineou
em seu drama o que seria, para ele, uma nova sociedade e um novo perfil
de homem, preocupado com as demandas da polis, o que passava pela
democracia, pela filosofia e racionalidadeque então se consolidavam.
Sófocles: seu tempo e seu drama

Neste sentido, Sófocles ganha destaque na história da
dramaturgia, e para o que se propõe, na História da Educação, por sua
destreza em conduzir seus enredos. Contemporâneo de Eurípedes (485-
406 a.C.) e Ésquilo (525-456 a.C.), sobressaiu por dominar a forma dramáti-
ca. Alcançou uma unidade total em sua trama, visto que o conflito de seus
protagonistas recebia, do início ao fim, toda a evidência, pelo que se pode
entender, com o auxílio do coro, que ora admoestava, ora dava esclareci-
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mentos à plateia. Ademais, Sófocles mantinha controle consciente sobre
suas encenações desde as largas linhas gerais do enredo até os pormeno-
res mais minuciosos do estilo ou do metro de seus versos (KITTO, 1972),
que assumiam um caráter plenamente formativo.

Sobre sua vida, foi filho de Sófilos, natural de Colono. Ateniense,
nascido durante a septuagésima terceira olimpíada, era dezessete anos
mais velho do que Sócrates. Foi eleito tesoureiro na Liga de Delfos em
443/442 a.C. e também eleito, por no mínimo três vezes, estratego — ati-
vidade em que ficou aquém do esperado, em termos de nome, da sua
excelência como poeta.

Em sua condição de dramatista, obteve dezoito vitórias em com-
petições de tragédias na cidade de Dionísio. Nesses concursos teatrais,
pelo que se sabe, nunca obteve vantagens financeiras. Além de suas pe-
ças, ele escreveu elegias, panegíricos e um relato em prosa pelo coro em
rivalidade com Téspio (V-? a.C.), conhecido como o primeiro ator de palco,
e Corilos (470-? a.C.), dramatista da época.

Em razão de ser considerado um homem de caráter amável,
Sófocles ganhou a alcunha de “abelha” — referência metafórica à sua
docilidade. O dramaturgo morreu com noventa anos (TYRRELL, 2004). Ino-
vador do teatro, consta que foi o pioneiro em incluir os três atores e o
chamado triagonista, e mais de um ator no palco, e em construir o seu coro
com quinze jovens. Até então, os coros consistiam em apenas doze jo-
vens. A voz do Coro, nas peças sofoclianas, é considerada uma técnica
estilística marcante, o que contribuiu para aumentar a dramaticidade da
tragédia, sendo que “[...] atingiu a plenitude tomando como lei suprema a
obtenção do efeito cênico” (JAEGER, 1995, p. 317).

O coro não era um recurso cênico inserido no enredo como uma
voz impessoal, pelo contrário, sua anônima coletividade, apesar de per-
manecer fisicamente separada do centro do palco, atuava no sentido de
influir no decorrer da ação (DALE, 1965 p.17). Esse posicionamento estra-
tégico dava a ideia de espectadores (visão externa) em relação ao centro
das ações, ou seja, de espectadores que assistiam de fora, mesmo fazen-
do parte da peça.

Seus personagens, embora não sejam de carne e osso e sejam
envoltos no universo ficcional, não rompem com os desígnios divinos,
mas reagem a eles ao assumirem seus atos e procurarem um equilíbrio
entre as ações divinas e as ações humanas, pois “[...] a personagem é um
habitante da realidade ficcional, de que a matéria de que é feita e o espa-
ço que habita são diferentes da matéria e do espaço dos seres humanos,
mas reconhecendo também que essas duas realidades mantêm um ínti-
mo relacionamento (BRAIT, 1985, p.11-12).
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Nesse sentido, a personagem era fonte de inspiração para mos-
trar o homem que se necessitava por formar para viver na polis, servindo
como modelo ao seu público. Mesmo encenando seres mais próximos do
universo da polis, as tragédias sofoclianas ainda trazem características
marcantes da influência do poder religioso nesse período de mudanças.
Por isso mesmo, devido ao seu caráter religioso, não foi preocupação do
poeta negar as concepções religiosas do mundo grego, tampouco incitar a
plateia contra os deuses. Em outras palavras, o que se tem é um universo
dramático-ficcional que se encontra um pouco distanciado do Olimpo.

Em face disso, em se tratando do conteúdo ficcional trágico, a
leitura das tragédias sofoclianas não pode ignorar alguns resquícios/per-
manências da sociedade arcaica que ainda se fazem presentes nas peças
do dramaturgo de Colono. “Também Sófocles tem uma piedade profunda-
mente enraizada. Mas as suas obras não são em primeiro lugar a expres-
são dessa fé” (IDEM). Esse fato pode ser apreendido em uma de suas
peças mais famosas: Édipo Rei. Sucintamente, em Édipo Rei, o menino dos
pés inchados7 cresce, tira a vida de Laio (seu pai), desvenda o enigma da
esfinge, que assolava Tebas, (Qual é o animal que tem quatro patas de
manhã, duas ao meio-dia e três à noite?), como recompensa, casa-se com
a rainha Jocasta (sua mãe) e torna-se rei de Tebas; como resultado desses
eventos, Tebas é assolada por uma peste, e, na busca pela solução desse
problema, Édipo identifica a sua culpa, quando impõe a si mesmo o casti-
go que merecia pelo seu crime. Eis aqui a matéria-prima para a construção
do drama de Sófocles.

Por isso é que Sófocles, em seus enredos, colocava esse quadro
de mudança e permanência. Suas obras revelam que o poeta conhecia
bem esses dois lados, que se chocavam: a “[...] orgulhosa
incondicionalidade da vontade humana” e os poderes divinos, que lhe
preparam a perda (LESKY, 1996, p, 146-148). Daí o entendimento de que as
tragédias sofoclianas revelam as angústias do cidadão helênico nesse
momento de sua história.
O ideal de homem na perspectiva sofocliana

O caráter/conteúdo que Sófocles atribuiu ao seu drama Édipo Rei
pode suscitar o seguinte pensamento: há um teor de investigação ficcional
típico de estórias de detetive. Há um assassinato — do rei Laio no começo
da peça —; procede-se a uma busca pelo culpado, que precisa ser punido
para livrar Tebas dos males que a atormentavam. O resultado dessa inves-

7 [...] o jovem Édipo foi entregue a um pastor do Monte Citéron, com os tornozelos perfurados de
modo que não pudesse se mover. Esta foi a origem de seu nome que significa “pé inchado” (http:/
/www.mundodosfilosofos.com.br/edipo.htm).
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tigação é a descoberta do assassino, responsável pelo odor do cadáver
exposto ao público e/ou leitor da peça pela dramatização com contornos
“ investigativos”, que literalmente chega às narinas olímpicas
(GROSSVOGEL, 1979).

O que é interessante/instigante nessa tragédia é que a plateia
conhece o mito de Édipo, portanto, todo o seu conteúdo lhe é familiar e
nada de novo existe a ser descoberto, exceto qual o direcionamento que
o autor deu as personagens para desvendarem o enigma a elas posto.

Sem saber que é parricida e o marido da mãe, portanto o cau-
sador/responsável da desgraça tebana, Édipo, na sua condição de rei, apre-
senta-se para solucionar o problema que assola seu reinado. Como outrora
fizera desvendando o enigma da esfinge, Édipo crê aqui que pode mais
uma vez libertar seu povo.

ÉDIPO
Meus filhos, nova geração do antigo Cadmo,
por que permaneceis aí, ajoelhados
portando os ramos rituais de suplicantes?
Ao mesmo tempo enche-se Tebas da fumaça
de incenso e enche-se também de hinos tristes
e de gemidos. Não reputo justo ouvir
de estranhas bocas, filhos meus, as ocorrências,
e aqui estou, eu mesmo, o renomado Édipo (SÓFOCLES,
Édipo Rei, 1989, vv.5-10).

O fato diz respeito a que este herói sofocliano é somente o exe-
cutor do que fora premeditado pelos deuses. Afinal, assim como seu pai
Laio, carrega uma maldição — a maldição dos Labdácidas —, portanto, o
ciclo de percalços apenas se repete, pois pai e filho pagam por suas faltas.
Laio pagou por seu envolvimento não natural com o príncipe Crísipo, mais
jovem, filho do rei Pelops da Frígia, que lhe dera hospedagem e proteção;
e por sua vez paga e responde pelo parricídio e pelo casamento com a
mãe. Embora não houvesse no código civil de Sólon especificação ou pe-
nalidade para esse crime, o grego não considerava a possibilidade dessas
infrações (GROSSVOGEL, 1979).

Ao levar o seu personagem a investigar esses eventos trágicos,
Sófocles construiu sua personagem no sentido de fazê-lo assumir o seu
papel político-social diante de seu povo que sofre, o que se esperava de
um representante ideal da polis que se firmava como tal. Na condição de
representante desse governante como desejável, Édipo, ciente do que
está acontecendo, inicia sua busca para encontrar o assassino de Laio.

ÉDIPO
Ah! Filhos meus, merecedores de piedade!
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Sei os motivos que vos fazem vir aqui;
vossos anseios não me são desconhecidos.
Sei bem que todos vós sofreis mas vos afirmo
que o sofrimento vosso não supera o meu.
Sofre cada um de vós somente a própria dor;
minha alma todavia chora ao mesmo tempo
pela cidade, por mim mesmo e por vós todos.
Não me fazeis portanto levantar agora
como se eu estivesse entregue ao suave sono.
Muito ao contrário, digo-vos que na verdade
já derramei sentidas, copiosas lágrimas.
Meu pensamento errou por rumos tortuosos.
Veio-me à mente apenas uma solução,
que logo pus em prática: mandei Creonte,
filho de Meneceu, irmão de minha esposa
ao santuário pítico do augusto Febo
para indagar do deus o que me cumpre agora
fazer para salvar de novo esta cidade (SÓFOCLES, Édipo
Rei, 1989, vv.75-95).

Com esta postura investigativa, o tragediólogo atribuiu a Édipo a
tarefa de, como rei, procurar defender/proteger o seu povo. Assim, o
herói de Sófocles, respaldado pela racionalidade, investiga, questiona,
indaga, - enfim, lança-se no encalço do responsável por todo o sofrimento
que assola o povo tebano.

Sófocles coloca seu protagonista como aquele que está próximo
do sofrimento do povo, ao ponto de sentir sua dor. Isto significa que a peça
em questão permite ao público reviver esse drama, no que se refere à
associação tanto com o herói como figura paternal (oprimida pelos deu-
ses) quanto com a figura de filho (oprimido pelo pai). Em todo o caso, o
prazer proporcionado pela tragédia - pode-se dizer - tem um caráter ma-
soquista; um imutável trauma é ensaiado com uma impulsividade que
desloca (e confirma) o princípio do prazer (GROSSVOGEL, 1979), o que
efetivamente tem um tom formativo, ao ensinar, pelo exemplo de cima
para baixo, como proceder em benefício do bem comum, do benefício
coletivo. O resultado de sua investigação foi a dramática descoberta de
que fora, embora inconscientemente, o agente aliciador dessas infrações
que penalizam os seus súditos. Com isto, novamente Sófocles põe em
discussão o fenômeno formativo, ao servir de modelo, ao fazê-lo tomar
consciência de seus atos perante si e a sua sociedade e, por conseguinte,
assumir sua responsabilidade/culpa.

Édipo é um herói que já agiu, desempenhou ações no passado e
agora, no início da peça, tem de lidar com as consequências de seus atos.
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“Ele é um homem que já atuou: o que lhe resta agora é repensar seus atos
e descobrir quem ele é” (IDEM, 1979, p.29).

Ao estabelecer esse comportamento para seu protagonista,
Sófocles propõe um novo modelo de herói, o qual não mais espera pela
simples consumação dos desígnios olímpicos, mas, na medida em que
toma consciência do que lhe acontece, inicia uma caminhada no sentido
de chamar a si suas responsabilidades.

Em face do acima exposto, pode-se pensar em Sófocles como o
construtor do herói que, devido à sua postura investigativa, faz de seu
criador o último expoente do pensamento arcaico, cujo período áureo
compreendeu as produções orais homéricas. Esse fato não pode ser per-
cebido com precisão, mas pode ser apreendido em sua multifacetada va-
riedade, que culminou com o convencionalmente chamado “período da
Iluminação”, processo caracterizado pela rejeição e modificação de vários
moldes do pensamento arcaico (WINNINGTON-INGRAM, 1965): Ésquilo
pelejou com fundamentos morais e problemas religiosos, enquanto
Sófocles simplesmente assimilou o sistema vigente de pensamento. Pode-
se, então, pensar que a preocupação sofocliana foi apontar em um anti-
heroi cujos comportamentos/faltas são responsáveis por toda a rede de
suplícios na qual é lançado logo no início da peça - daí dizer-se que Sófocles
não produziu uma história moralizada:

Sófocles podia ter colocado mal Édipo na encruzilhada;
poderia ter sugerido que a ambição cega é que o fez
aceitar a coroa e a Rainha de Tebas. Não faz nenhuma
destas coisas; não se dá a Édipo o que ele merece por
ter ofendido os Céus. O que acontece é consequência
natural da fraqueza e das virtudes do seu caráter
combinadas com as de outras pessoas. É um capítulo
trágico da vida, completo em si, a não ser quanto ao
oráculo original e a sua repetição. Sófocles não tenta
fazer-nos sentir que um destino inexorável ou um deus
maligno está a conduzir os acontecimentos (KITTO,
1972, p.255).

Sófocles nem deixa ao público pistas de que os deuses exibem o
seu poder porque simplesmente isso lhes apraz, tampouco que arquiteta-
ram a vida que Édipo leva para, conduzindo assim a peça a dar uma lição
aos homens. Se esta fosse a intenção do poeta, teria sido então muito fácil
expressá-la durante a peça. Sófocles poderia ter discursado em defesa
dos deuses olímpicos. Ele “[...] na verdade, na ode que se segue imediata-
mente à catástrofe, o coro não diz que o destino de Édipo é uma exibição
especial de poder divino, mas pelo contrário, que é típico da vida e da



Revista da Faculdade de Educação Ano X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

144

sorte dos homens (KITTO, 1972).
Desse modo, o herói que Édipo representa é humano, ou seja,

sofre as adversidades que sua vida humana implica. Com isso em conside-
ração, entende-se que a vida trágica do rei tebano define - ou melhor,
simboliza - a vida daqueles sob seu reinado. Édipo não se qualifica como o
herói que, diante dos olhos olímpicos, sofre e caminha para o fim; pelo
contrário, o seu caminhar leva-o ao seu próprio lugar como indivíduo au-
tônomo. É com base neste entendimento que Édipo se enquadra como o
herói da nova era que então se organizava.

Ainda nesta perspectiva, é possível considerar o protagonista de
Édipo Rei como um modelo, representante e, ainda, guia de seus contem-
porâneos. Em outras palavras, Sófocles conferiu ao seu mais famoso per-
sonagem o status de homem ideal, exemplo formativo a ser seguido.

O protagonista sofocliano, neste sentido, tinha no palco um es-
paço privilegiado onde o homem grego podia ver representadas as suas
desditas e incertezas, suscitando-lhe discussões. Além de promover essa
reflexão no público, o palco pôde ilustrar assuntos de interesses do Esta-
do, o que se refletia na cidadania. Essas representações eram feitas pelo
exercício da palavra e pelo de bases racionais e filosóficas, que, como já
dito, então se realizavam. Isto porque, segundo Marrou (1998), os
atenienses foram os primeiros a deixar de lado o antigo costume de andar
armado, bem como o de usar armadura; o que passou a servir de arma ao
grego nesse momento foi a palavra, a razão, a filosofia e a retórica.

Com isto, propor-se a ir ao encontro das preocupações do ho-
mem e dos interesses do Estado significou um trânsito pelo fenômeno
educacional. Da mesma maneira, estabelecer associações a respeito da
natureza humana em relação a qualquer nova dinâmica da esfera munda-
na que exija mudanças configura-se como uma tarefa/afã significativo(a)
para aqueles que se preocupam com o ensino/formação (NAGEL, 2006).

Édipo não atribui inicialmente a responsabilidade do que acon-
tece em seu reino aos caprichos dos deuses; pelo contrário, “A presença
em segundo plano de um determinado poder ou desígnio é já sugerida
pela contínua ironia dramática — que parece excessiva se a considerar-
mos apenas como efeito dramático” (KITTO, 1972, p.256).

Infere-se que, na postura edipiana, a busca da honra e da glória
pessoal deveria ser substituída pelas questões coletivas: o mérito e a im-
portância do homem estavam, agora, na sua disposição em procurar solu-
cionar o problema que incomodava a sociedade. Assim, coloca-se a
necessidade de se buscar o bem coletivo, do qual todos pudessem desfru-
tar. “[...] Estamos hoje em tuas mãos e a ação mais nobre/ de um homem é
ser útil aos seus semelhantes/ até o limite máximo de suas forças”
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(SÓFOCLES, Édipo Rei, 1990, p. 34, vv. 374-376).
Ao invés de impor o seu poder a toda a comunidade sobre a qual

reinava, o herói sofocliano tomou outra direção: deixou a autoridade e a
segurança que seu trono lhe conferia e o conforto de seu palácio para
atender ao clamor dos seus súditos tebanos, que sofriam em razão da
peste. O protagonista, de pronto, está a serviço da comunidade. Sua pos-
tura caracteriza-se como um aspecto fundamental para o aperfeiçoamen-
to humano (BONNARD, 1980).

Para salvar os seus, Édipo não recua diante da própria culpa, nem
diante da própria morte. Com determinação, bravura e racionalidade, co-
loca-se à mercê da verdade que estava por descobrir e revelar a sua pró-
pria desdita.

ÉDIPO
Pois bem; eu mesmo, remontando à sua origem
hei de torná-los evidentes sem demora.
[...]
Verás que vou juntar-me a ti e secundar-te
no esforço para redimir nossa cidade.
E não apagarei a mácula por outrem
mas por me mim mesmo.
[...]
e dedicar-me-ei de todo o meu intento (SÓFOCLES, Édipo
Rei, 1990, p. 27-28, vv. 162-163/166-169/178).

Assim, além de idealizar um homem assertivo e ativo em socie-
dade, Sófocles retratou um exemplo de nobreza, integridade e, sobretu-
do, de sabedoria, condições fundamentais exigidas pelo advento da
democracia e da racionalidade, o que, em essência - pode-se pensar - é o
caráter formativo que ele idealiza. A trama sofocliana conclama todos a
uma reflexão, à medida que se trata da expressão da tragédia dos próprios
homens, em suas crises existenciais. Édipo vive “[...] a tragédia do homem
na plena posse de todo o poder humano” (BONNARD, 1980, p. 287).

O arroubo juvenil do herói faz dele um homem totalmente obsti-
nado, com vigor e coragem para o enfrentamento a qualquer querer olím-
pico na conquista do seu lugar no mundo. É um ser que se autogoverna,
que luta destemidamente para conquistar o que deseja, o que poderia
ser, para Sófocles, o homem ideal para a polis. Édipo é incisivo neste sen-
tido: “[...] cheguei, sem nada conhecer, eu Édipo/ e impus silêncio à esfin-
ge; veio a solução/ de minha mente e não das aves agoureiras” (SÓFOCLES,
Édipo Rei, 1990, p. 39, vv. 476-479).

Destarte, apesar de ser homem de caráter virtuoso, Édipo, da
mesma forma que os demais homens, precisa superar suas contradições/
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incongruências, medos, aflições, afinal, ele era a representação do ho-
mem em conflito:  “Adeja ao meu espírito indeciso/ perplexo entre o
presente e o passado” (SÓFOCLES, Édipo Rei, 1990, p 43, vv. 584/585).

Édipo, ante o desenlace de sua história na peça, poderia ter ado-
tado uma condição de indiferença em relação ao fato, pelas razões já men-
cionadas, ou podia até mesmo empreender uma fuga da cidade, o que se
constituiria em covardia, prática que não corresponderia a uma atitude do
heroi que ele incorporava. Assim, neste empasse, a atitude edipiana não
poderia ser outra: apesar de surpreendente, ele estava ainda em sintonia
com o estatuto dos heróis que primavam pela coragem e determinação,
ainda que no seu caso particular já fosse o anti-herói pensado por Sófocles.

ÉDIPO
Só me resta pedir-vos: levai-me
para longe daqui sem demora.
Eu vos peço: levai, meus amigos,
o maldito, motivo do horror,
odiado por deuses e homens (SÓFOCLES, Édipo Rei, 1990,
p. 88, vv. 1588-1990).

A atitude de Édipo, como mencionado, configura-se como um
exemplo, um modelo/ideal, que deveria ser pensado e discutido por quem
a assistisse à peça, pois era desse homem de decisões firmes que a polis
precisava. O que Sófocles propõe para essa discussão é um homem que
efetivamente viveria/assumiria os destinos de sua vida, e da polis da qual
fazia parte, até mesmo à revelia do querer sagrado.
Considerações finais

Com este orientador geral, entende-se que Sófocles moldou o
seu protagonista de modo a fortalecê-lo ante as determinações emana-
das do Olimpo, embora este homem reverenciasse os deuses. Édipo não é
vencido no final, a dor e seu sofrimento não representam o Destino imu-
tável que supostamente lhe seria reservado. O fim do rei tebano não foi
determinado, mas sim, escolhido, o que leva ao entendimento de que
Sófocles elaborou uma forma de ensinar o público, em face da identifica-
ção que este poderia ter com o herói e, por conseguinte, tomá-lo como
exemplo para sua própria vida.

Chamando a si toda a responsabilidade pelo parricídio do pai
Laio e o matrimônio com a mãe Jocasta, Édipo recebe a penalidade por ele
mesmo sentenciada: “Lança-me fora desta terra bem depressa/ em um
lugar onde jamais me seja dado/ falar com humano algum ou ser ouvido”
(SÓFOCLES, Édipo Rei, 1990, p. 92, vv. 1701-1703). O rigor da sentença que o
rei tebano impôs a si mesmo leva-o ao exílio na cidade de Colono.

O resultado dessa decisão heroica, como não poderia deixar de
ser, é que liberta Tebas da peste provocada pelas ações indevidas - embo-
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ra inconsciente - do rei quando ainda era um jovem príncipe que procura-
va fugir do destino que lhe haviam traçado os deuses. O ato de Édipo
retrata o cidadão virtuoso, ideal, disposto a servir a toda a comunidade,
mesmo que para isso tenha que deixar de lado seus interesses particula-
res e a própria vida.

Assim, a dor, a desdita e o sofrimento podem ser entendidos
como instrumentos utilizados por Sófocles para orientar e/ou formar o
homem grego no sentido de buscar a justa medida para o seu comporta-
mento, tendo em vista o reordenamento da sociedade e da sua própria
vida - princípios essenciais para a consolidação da nova ordem
desencadeada na sociedade grega, pelo homem em sua ação pela produ-
ção da vida.

Entende-se, assim, que as preocupações concernentes ao aper-
feiçoamento do homem estão presentes em todos os tempos, lugares e
culturas. Entretanto, assumem diferentes direções e características de
acordo com os reclames de cada época. Destarte, conceitos formativos e
princípios elaborados em fases anteriores podem ser levantados, repen-
sados, e analisados em sua dinâmica própria e, ao mesmo tempo, serem
reconsiderados nas análises educacionais que se colocam para o homem
hoje.

Desse modo, discuti-se a educação a partir da dinâmica da socie-
dade, isto é, como produto histórico dos homens. Com essa premissa,
acredita-se que as necessidades produzidas em diferentes momentos
adquirem também formas e propostas distintas. Em suma, o processo
formativo/educativo deve ser percebido nas relações que os homens tra-
vam entre eles, ao buscar, assim, produzir ou reproduzir a sua própria
existência naquele(s) momento(s) determinado(s) (ESPER, 1997), que re-
quisitavam uma ação dinâmica e efetiva desse mesmo homem.
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USO DE CALEIDOSCÓPIOS PLANOS NO ENSINO DA GEOMETRIA: RELATO
DE UMA INTERVENÇÃO

THE USE OF KALEIDOSCOPES IN TEACHING PLANE GEOMETRY: AN
ACCOUNT OF AN INTERVENTION

Maria Elizabete Rambo Kochhann1

Jeane Berbel Santana2

Acelmo de Jesus Brito3

Albermary Ribeiro Chagas4

RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de uma experiência com a
utilização do caleidoscópio plano como ferramenta no ensino de geome-
tria, no 8º ano da E. E. Sete de Setembro do município de Barra do Bugres-
MT. A pesquisa se desenvolveu com foco no conteúdo de simetria, na
ótica das atividades pedagógicas com materiais concretos, que podem ser
um excelente catalisador para os alunos construírem o seu saber matemá-
tico. Evidenciou-se que os estudantes obtiveram melhor desempenho
quando lhes foram apresentados materiais manipuláveis para realizarem
as mesmas atividades que haviam desenvolvido anteriormente sem o
material, no caso, os caleidoscópios. A pesquisa apoia-se pressupostos
teóricos de Lorenzato (1995 e 2006); Fainguelernt (1999); Pavanello (2002)
entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geometria, Caleidoscópio, Materiais Con-
cretos.

ABSTRACT: This article presents the results of an experiment with the use
of as a tool in teaching plan kaleidoscope of geometry, in the 8th year of e.
e. Sete de Setembro do município de Barra do Bugres-MT. The survey was
developed with focus on the contents of the polygons of optically with
concrete materials, educational activities that can be an excellent catalyst
for students to build your mathematical knowledge. Showed that students
achieved better performance when they were introduced to achieve the
same manipulable activities that previously had developed without the
material, in this case the kaleidoscopes.The research is supported
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estimated theoreticians of Lorenzato (1995 and 2006); Fainguelernt (1999);
Pavanello (2002) among others.

KEYWORDS: Teaching of geometry, Kaleidoscope, Concrete Materials.

Introdução
O projeto Observatório da Educação, proposto pela Coordena-

ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES - e pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP -, órgãos
subordinados ao Ministério da Educação, no Brasil, visa compreender e
promover situações que tenham o potencial de impactar positivamente o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Para contribuir com
o alcance dessa meta, integrantes de três universidades brasileiras – duas
do estado de Mato Grosso, Universidade do estado de Mato Grosso –
UNEMAT - e Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT - e uma do
estado de São Paulo, Universidade estadual Paulista “Julio de Mesquita
Filho” - UNESP – desenvolvem o subprojeto Observatório da Educação
com Foco em Matemática e Iniciação em Ciências, cuja proposta é traba-
lhar com alternativas metodológicas que possibilitem aos alunos da Edu-
cação Básica uma aprendizagem significativa dos conteúdos destas
disciplinas, em dez escolas do interior do estado de Mato Grosso. Essas
escolas se situam nos municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra,
Cáceres, Nova Olímpia, Nortelândia, Cáceres e Rondonópolis – MT.

As ações pedagógicas propostas coexistem em três eixos. O pri-
meiro, efetivado pelos coordenadores, doutorandos e mestrandos, con-
siste em proporcionar formação contínua para os educadores das escolas
selecionadas; o segundo eixo, cujos agentes são os docentes coordenado-
res pelas IES, acadêmicos e professores da rede pública, dos subprojetos,
tem o objetivo de preparar e implementar atividades investigativas a se-
rem vivenciadas pelos estudantes das referidas escolas ao experienciar
em na sala de aula práticas “inovadoras”, vivendo a Matemática e as Ciên-
cias como possibilidades de experimentação. Para isso, o subprojeto leva
em conta os indicadores obtidos pela aplicação dos simulados (atividade
compreendida no eixo de avaliação em larga escala); o terceiro eixo se
refere a questões sociocientíficas.

Entendemos que o consórcio entre as três instituições de ensino
superior se deve a seu compromisso com a alteração do quadro contrapro-
ducente em que se encontra a Educação Básica brasileira. Esta preocupa-
ção se reflete no acúmulo, tanto de experiências quanto de produção de
conhecimentos no âmbito das temáticas de formação inicial e formação
continuada de professores de Matemática e Ciências. Por isso, estabele-
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cer a cooperação entre essas universidades significa, também, promover
a máxima ação-reflexão-ação com os diversos agentes do programa, a
saber, acadêmicos, docentes da rede de ensino, mestrandos, doutoran-
dos e professores das universidades em foco, que atuam como coordena-
dores por estas IES.

Neste cenário, o objetivo deste relato de experiência é o de
compreender uma ação inicial desenvolvida pelos bolsistas do polo
UNEMAT, elaborada a partir de descritores do eixo espaço e forma, consi-
derado bastante crítico nos duas aplicações de simulados ocorridos no ano
de 2011, na Escola Estadual Sete de Setembro, localizada no distrito do
Assari, no município de Barra do Bugres – MT. O relato se refere à aplicação
de uma sequência didática que foi utilizada com o objetivo de explorar o
conceito e o uso de simetria. Para tal atividade utilizou-se de um caleidos-
cópio5 plano como recurso didático no ensino de geometria, em uma tur-
ma do 8º ano da referida escola.

Lembrando a importância do ensino-aprendizagem da geome-
tria, enfatizamos que ela tem sido considerada uma ferramenta da ciência
que contribui para que possamos ter uma compreensão, uma descrição e,
assim, uma interação com o espaço em que vivemos. Mas, segundo verifi-
ca Fainguelernt (1999), nos livros didáticos encontramos uma geometria
na qual as figuras, assim como seus elementos, apresentam-se de forma
pronta e acabada e os teoremas e suas demonstrações aparecem tão so-
mente para serem copiados, não deixando espaço para que o aluno faça
explorações e construa seus próprios conceitos e deduções.

Estas observações fazem parte de um contexto em que as práti-
cas pedagógicas utilizadas pelos professores enfatizam a abstração como
quesito primeiro na introdução dessas atividades. Compreendemos que
o significado diferencial das ações relatadas neste trabalho está pautado
no desenvolvimento de sequências didáticas6 na relação de ensino/apren-
dizagem de conteúdos matemáticos que possibilitem explorar aspectos
conceituais, procedimentais e atitudinais dos eixos temáticos da Mate-
5 Caleidoscópio ou Calidoscópio.  s. m. “Brinquedo cilíndrico com espelhos dispostos
longitudinalmente no interior, os quais refletem as imagens de fragmentos móveis de vidro
colorido presentes no fundo do tubo, gerando inúmeros desenhos de grande beleza e simetria”.
(XIMENES, Sérgio. Minidicionário ediouro completo da língua portuguesa. Ed. Revista e ampliada.
www.ediouro.com.br). Porém, os calidoscópios utilizados por nós caracterizam-se por serem
planos, ou seja, por não disporem do tubo e, portanto, não terem a referida forma cilíndrica.
6  Compreendidas com o objetivo de partir da definição de Libâneo (1994, p. 79) como o conjunto
de atividades do professor e do aluno, organizadas com o objetivo de alcançar determinados
resultados “ domínio de conhecimentos e desenvolvimento das capacidades cognitivas “, tendo
como ponto de partida o nível atual de conhecimentos, experiências e desenvolvimento mental
dos alunos.
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mática denominados nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN como
espaço e forma.

Esta observação faz parte do contexto em que a necessidade de
se alterar as práticas pedagógicas no ensino da disciplina de Matemática
vem sendo constantemente discutida em diversas pesquisas, como as
apresentadas por Lorenzato (1995 e 2006); Fainguelernt (1999); Pavanello
(2002), nas quais se vê uma convergência para uma aprendizagem que não
se limite ao simples manejo de fórmulas, mais do que isso, ela deve con-
duzir à construção de instrumentos que possibilitem autonomia na com-
preensão, formulação e aplicação das mesmas por parte dos estudantes.
A opção adotada na intervenção levada a cabo propôs uma sequência di-
dática que mobilizou os alunos em um processo investigativo tendo como
objeto de pesquisa algumas propriedades simétricas apresentadas nos
espelhos, como: eixo de simetria, figuras simétricas entre outros.

As pesquisas dos autores supracitados, nesta discussão, apre-
sentam-se de forma convergente, para uma aprendizagem da Matemática
que não seja limitada ao manejo de fórmulas, ao saber fazer contas ou ao
assinalar a reposta certa: mais do que isso, ela deve conduzir à construção
de instrumentos que possibilitem a compreensão das particularidades
dos objetos de estudo.

Lorenzato (1995), afirma que:
[...] Sem estudar a geometria as pessoas não
desenvolvem o pensar geométrico ou o raciocínio
visual, sem essa habilidade, elas dificilmente
conseguirão resolver as situações de vida que forem
geometrizadas, também não poderão se utilizar da
geometria como fator altamente facilitador para a
compreensão e resolução de questões de outras áreas
de conhecimento humano[...]. (LORENZATO, 1995, p.5)

 Para que se alcancem estas finalidades, muitos estudos vêm
propondo a utilização de materiais manipuláveis nas aulas de Matemática
nos vários níveis de ensino. Teóricos e educadores como: Fiorentini e
Miorim (1990); Lorenzato (2006) e Passos (2006) empregam termos dife-
rentes quando falam de materiais concretos. Alguns usam a expressão
instrumentos de aprendizagem, outros mencionam os objetos de apren-
dizagem, artefatos didáticos, materiais manipuláveis ou materiais didáti-
cos, dentre uma variada terminologia.

Fiorentini e Miorim (1990) afirmam que por trás de cada material
utilizado, se esconde uma visão de educação matemática, do homem e do
mundo, ou seja, existe, subjacente, uma proposta pedagógica que o
justifica.O professor não pode subjugar sua metodologia de ensino a al-
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gum tipo de material porque é atraente ou lúdico. Nenhum material é
válido por si só. Os materiais e emprego pedagógico desses materiais
sempre devem estar em segundo plano. A simples introdução de jogos ou
atividades no ensino da Matemática não garante uma melhor aprendiza-
gem dessa disciplina.

Lorenzato (2006, p. 18) utiliza o termo Material Didático quando
se refere aos materiais concretos, vendo como tais: “qualquer instrumen-
to útil ao processo de ensino aprendizagem”. O autor afirma também que
o material manipulável “pode ser um excelente catalisador para o aluno
construir o seu saber matemático” (p.21), dependendo da forma como os
conteúdos são conduzidos pelo docente. Reforça, ainda, que o professor
deverá demonstrar e exercer uma postura de mediador da aprendizagem
quando faz uso desse material.

Segundo Passos (2006, p. 78), os materiais manipuláveis “devem
servir como mediadores para facilitar a relação professor/aluno/conheci-
mento no momento em que um saber está sendo construído”.

Da mesma forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN
tratam do assunto, ressaltando os jogos, que também fazem parte dos
materiais manipuláveis. Os jogos constituem uma forma interessante de
propor problemas, visto permitirem que estes sejam apresentados de
modo atrativo e favorecerem a criatividade na elaboração de estratégias
de resolução e busca de soluções. Propicia também a simulação de situa-
ções-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o
planejamento das ações (PCN, 1998, p. 47).

Nessa perspectiva, o caleidoscópio, que por meio do uso das
propriedades dos espelhos para a visualização de objetos dotados de li-
nhas de simetria, configura-se como uma ferramenta de ensino de geo-
metria. Com o emprego deste instrumento, podem-se criar perspectivas
que possibilitam aos alunos um visual que, muitas vezes, não é tão evi-
dente nos conceitos trabalhados.

É o que se observa na seguinte explicação:
Assim, os espelhos simples são utilizados para
visualização, investigação de objetos com linhas de
simetria, e para a exploração de propriedades e
fenômenos que acompanham a reflexão possibilitada
por eles (a simetria reflexional, a simetria
translacional e a simetria rotacional). Os
caleidoscópios com três e quatro espelhos são
utilizados para a visualização de tesselações planas
ou espaciais, conforme a construção de cada um.
(BATISTELA, 2006, p. 98)
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Ao oportunizar esse contato com os espelhos e as observações
que os alunos fazem nas figuras que esses objetos originam, a experiência
disponibiliza aos mesmos, com pequenas variações de ângulos a forma-
ção de novas figuras. Os novos polígonos apresentam uma variação que os
ajuda na compreensão de conceitos como: ângulos, lados, simetria, entre
outros. Já na visão de Barbosa (1993, p. 13)

Algumas áreas da matemática, como a geometria,
possibilitam o surgimento de prazer e gozo que
merecem ser explorados pelos educadores. Assim são
as situações de contemplação de aspectos
harmoniosos ou contrastes na arte, na pintura ou
arquitetura, ou na própria natureza. A visualização de
simetrias, por exemplo, é um fator poderoso para
sentir o belo. A simetria é um conceito muito
importante na Filosofia da Arte e na Estética, é um
fator determinante de emoções, tanto é que
pensadores, talvez exorbitando um pouco, considerem-
na a ordem de beleza estável ou o ritmo estático. Ela
individualiza um objeto belo e lhe fornece caráter e
expressão.

A esse caráter de prazer e gozo deve ser apresentado aos alunos,
pois para a grande maioria deles a Matemática é uma ciência que se limita
aos cálculos e segundo Lorenzato (1995), através da exploração, novas
lógicas podem ser construídas.

Os estudos Geométricos da 5ª à 8ª série devem
favorecer as oportunidades para que os alunos
realizarem suas primeiras explorações de modo
sistemático. É nessa fase que as primeiras deduções
lógicas são construídas; os resultados e os processos
devem ser discutidos, embora sem a preocupação com
sua formalização. O vocabulário próprio da Geometria
também deve ser empregado corretamente, com vistas
ao domínio das definições e das propriedades. Longe
de valorizar a memorização ou a evocação de
definições, enunciados, demonstrações ou fórmulas,
o objetivo é o processo pelo qual se chega ao resultado
visando à compreensão e ao significado (LORENZATO,
1995, p.10).

Temos na sequência, ainda segundo esse autor, e confirmado
em Kochhann (2007) que se houveram alterações nesse quadro, essas
ainda não chegaram às salas de aula das escolas públicas no estado de
Mato Grosso. Dessa forma, se observa o quanto são válidas as palavras de
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Lorenzato a respeito da necessidade de trazer para o ambiente escolar,
pois, para o teórico (1995, p. 10),

Assim sendo, a exploração informal da Geometria é
muito adequada e necessária para os estudantes de
5ª a 8ª séries, para os quais devem ser oferecidas
oportunidades de comparação, classificação,
medição, representação, construção, transformação.
O apoio do material didático, visual ou manipulável,
ainda é fundamental.

Van Hiele (apud LORENZATO, 1995, p.10), ao fazer referência ao
modelo desse teórico destaca níveis de aprendizagem geométrica e de
desenvolvimento do pensamento matemático, aos quais nessa interven-
ção não nos ateremos, mas gostaríamos de oferecer aos alunos a possibi-
lidade de que durante a intervenção desenvolvessem o,

[...] nível inicial (visualização), as figuras são avaliadas
apenas pela sua aparência: a ele pertencem os alunos
que só conseguem reconhecer ou reproduzir figuras
(através das formas e não pelas propriedades); no
nível seguinte (análise) os alunos conseguem perceber
características das figuras e descrever algumas
propriedades delas; no outro nível (ordenação), as
propriedades das figuras são ordenadas logicamente
(inclusão) e a construção das definições se baseia na
percepção do necessário e do suficiente.

Apesar de todas as vantagens apontadas, é possível notar que os
autores citados convergem em suas afirmações quanto ao potencial que o
estudo desse tema pode oferecer, desde que seja feito com um bom uso
dos materiais alternativos, no caso específico deste trabalho, os espelhos.
É também fato observável que a matemática existente na geometria con-
siste em um conteúdo estético dotado de valores a serem percebidos
mediante a utilização do concreto. Neste uso, a exploração pode se dar
em aspectos como a perfeição, a simetria, a forma, entre outros.

Para que se alcancem as finalidades de problematizar situações
de ensino da Matemática e envolver os alunos nas atividades, muitos
estudos coordenados por Passos (2006) vêm propondo a utilização de al-
ternativas metodológicas neste ensino, em diferentes níveis de escolari-
dade. Teóricos e educadores empregam diversificada terminologia quando
destacam a necessária alteração das práticas pedagógicas vigentes na
maioria das escolas. Um dos autores nos quais fundamentamos este rela-
to, trata-se de Lorenzato (2006, p. 21), o qual enfatiza que o  material
manipulável “pode ser um excelente catalisador para o aluno construir o
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seu saber matemático”, dependendo da forma como os conteúdos são
conduzidos pelo docente e reforça que este deve demonstrar e exercer
uma postura de mediador da aprendizagem quando faz uso dessa ferra-
menta.

Estudo de Passos (2006, p. 78) também atribui valor aos materi-
ais manipuláveis; para a autora eles “devem servir como mediadores para
facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no momento em que
um saber está sendo construído”. Vê-se, desse modo, que se constitui um
desafio para o professor de Matemática a escolha do material para o ensi-
no de determinado conteúdo, pois a função de mediação, para se exercer,
deve apresentar a possibilidade de se estabelecerem relações, e, por con-
seguinte, quanto mais adequada for a alternativa encontrada pelo docen-
te, mais produtivas serão as relações estabelecidas e, portanto, maiores
as possibilidades de aprendizagem dos conteúdos selecionados.

O ensino de Geometria constitui um campo propício à utilização
de materiais manipuláveis, visto que em muitas circunstâncias é indis-
pensável à concretização problemática e situações para que as mesmas
possam auxiliar na compreensão dos problemas e dos conceitos, fato que
pode contribuir para que o aluno construa o seu conhecimento matemáti-
co mais sólido e duradouro. Dessa forma, provocar o processo da aprendi-
zagem mediante o uso do material concreto, propiciando a visualização, a
exploração, a experimentação, a inventividade, a ponderação, a análise e
outros predicados que colaborem para uma aprendizagem mais signifi-
cativa foram focos de intervenção proposta.

Nosso objetivo, neste relato de experiência consiste em apre-
sentar uma dentre as muitas situações de intervenção vivenciadas na pes-
quisa do projeto Observatório da Educação por constituiu-se na exploração
das possibilidades de pavimentação do plano, simetrias e figuras geomé-
tricas regulares, utilizando-nos, para tal estudo, do caleidoscópio, o qual
está de acordo com as competências definidas nos PCN para este ano de
escolaridade. Eis o que afirma o documento:

Em que pese seu abandono [da geometria], ela
desempenha um papel fundamental no currículo, na
medida em que possibilita ao aluno desenvolver um
tipo de pensamento particular para compreender,
descrever e representar, de forma organizada, o mundo
em que vive. Também é fato que as questões
geométricas costumam despertar o interesse dos
adolescentes e jovens de modo natural e espontâneo.
(PCN, 1998, p. 122)

A seguir, passaremos a descrever os procedimentos
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metodológicos adotados nessa intervenção considerando que nela foi cri-
ado um espaço educacional onde os adolescentes que participaram das
atividades tiveram a experiência de desenvolver esse tipo particular de
pensamento: para compreender, descrever e representar, de forma orga-
nizada, o mundo em que vivem, no que se refere às diferentes caracterís-
ticas dos polígonos.
Participantes da pesquisa

Estão envolvidos, coordenadores institucionais, doutorandos,
mestrandos, professores de Matemática e/ou Ciências de escolas parcei-
ras e acadêmicos de licenciaturas em Matemática, Física e Pedagogia, além
de professores que coordenam eixos temáticos e outros pesquisadores,
os bolsistas estão proporcionalmente divididos entre IES – instituições de
ensino superior. Do polo UNEMAT fazem parte a coordenadora, uma dou-
toranda, três mestrandos, seis professores e oito acadêmicos. A interven-
ção aqui apresentada ocorreu em uma das escolas coordenada por um dos
bolsistas mestrandos, a professora bolsista, uma acadêmica e os alunos
do 8° ano.
Metodologia

Nessa intervenção os objetivos de ensino são pautados no tema
simetria, a exploração dos conceitos vinculados a essa temática são explí-
citos com a utilização de espelhos planos, nos quais a variação dos ângulos
formados por dois desses espelhos produzem efeitos em um pedaço de
canudo, de modo que se visualize diferentes figuras geométricas, relacio-
nadas aos números de lados, a ângulos e outras propriedades. Tal proble-
mática está presente nos descritores nº 7 e nº 8 do nono ano,
respectivamente da seguinte forma: reconhecer que as imagens de uma
figura construída por uma transforma-ção homotética são semelhantes,
identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se alte-
ram; e resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de
seus ân-gulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada
ângulo in-terno nos polígonos regulares).

A metodologia da pesquisa utilizada para a análise das interações
dos alunos com os espelhos e as construções resultantes da manipulação
dos mesmos é qualitativa e fundamenta-se na pesquisa-ação em que os
pesquisadores junto com os bolsistas da escola atuam ao longo de um
ano, sendo a coleta de dados realizada de forma experimental, visto ser
tal abordagem destacada por autores supracitados como Lorenzato,
Pavanello entre outros, como uma possibilidade de favorecer a aprendi-
zagem dessa temática. Conforme destacado em Kochhann (2007) o estudo
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do tema geometria necessita ser aprofundado pelos professores nas pro-
postas de formação continuada para que esse conteúdo comece a fazer
parte mais efetivamente nas propostas de ensino ministradas pelos pro-
fessores. Mesmo esse tema já seja bastante recorrente em todos os livros
didáticos da Matemática, ainda é muito pouco trabalhado pelos professo-
res em sala de aula, segundo Kochhann (2007).

A escola onde foi realizada essa intervenção é uma escola do
campo,por se localizar no distrito do Assari, interior do município de Barra
do Bugres- MT e atender a uma demanda de aproximadamente 450 alu-
nos, nas diferentes modalidades de ensino. A intervenção foi realizada
em uma turma do 8° ano do Ensino Fundamental, que contava com 30
alunos e para realizar a mesma foram disponibilizados para cada grupo um
Kit de espelhos.

Os alunos deviam fazer os registros, inicialmente de forma ex-
perimental e depois passar os desenhos para os cadernos. Para os dados
trazidos ao relato utilizamos tanto fotos dos desenhos como dos registros
dos cadernos. Para direcionar os trabalhos foram apresentadas as seguin-
tes perguntas:1) O que é simetria? 2) Quantos eixos de simetria existem nas
figuras apresentadas (quadrado, círculo, retângulo, triângulo retângulo,
trapézio e hexágono)? 3) Quais figuras estão se refletindo (desenho de
algumas letras (P b d 9 9 d b)?, as quais foram as norteadoras desta inter-
venção, ocorrida como parte do projeto maior apresentado acima.

O kit usado na experiência é composto de três peças, portanto a
utilização desses caleidoscópios é aqui tratada cada uma em particular.
Fizemos uso de espelhos únicos de cinco e dez centímetros e emprega-
mos, também, caleidoscópios duplos e triplos.

Para melhor compreensão do exposto, vejam-se as três figuras a
seguir.

Em nosso primeiro contato com a turma, procedemos a uma in-
vestigação, por meio de um questionário, visando a conhecer as dificulda-
des de aprendizagem dos alunos e dados de sua vida escolar. Destacamos

Fig.2- Caleidoscópio com 2

espelhos

Fig.1- Um espelho Fig.3 - Caleidoscópio

com 3 espelhos
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neste momento do nosso relato a questão primeira: Qual a disciplina em
que você encontra as maiores dificuldades? Nas respostas, sem que tenha
havido influência alguma nas mesmas, ficou evidente que a matemática é
sempre uma disciplina crítica.

Constatamos, desta forma, um bloqueio epistemológico que di-
ficulta o aprendizado, o que nos conduziu à preocupação de buscar apoio
para realização de algumas intervenções visando contribuir com o desem-
penho acadêmico dos alunos. Esta procura levou em conta o assunto abor-
dado o qual se insere na área da geometria, e essa possibilita um trabalho
com materiais manipuláveis. Após a realização da intervenção os dados
foram apresentados aos pesquisadores autores deste relato de experiên-
cia que promoveram debate interno sobre a potencialidade de apresen-
tar intervenções como essas para alterar o desempenho dos alunos em
descritores eleitos como críticos nos simulados aplicados. Foram realiza-
dos também encontros com os professores e gestores da referida escola
para que esse trabalho não fique como mais um que não possui articula-
ção com o trabalho pedagógico realizado na escola pelos bolsistas e corpo
docente da mesma. Apresentaremos, na sequencia deste relato, alguns
resultados e uma análise a partir da teorização formulada anteriormente.
Resultados e discussões

Decorrido um ano de intervenções nas aulas de matemática, re-
alizadas com os alunos dos diferentes anos de escolaridade, selecionadas,
organizadas, propostas e executadas pela acadêmica e o professor da es-
cola, a equipe de bolsistas do projeto Observatório apresenta aqui os
dados, resultados e algumas discussões que a mesma requer.

Percebemos que, quando a solução das questões em jogo de-
pende do aluno exercitar o pensamento abstrato, há por parte dele um
grande bloqueio, o que já vem destacado no documento dos PCN (1998, p.
56) “a atividade matemática não é um ‘olhar para as coisas prontas e defi-
nitivas’, mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo alu-
no, que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade”.
Este fato representa uma preocupação para o professor que conduz o pro-
cesso ensino-aprendizagem da matemática, e, assim entra em cena o nos-
so projeto de trabalhar com alguns materiais que despertem a atenção e
curiosidade dos alunos.

É oportuno ressaltar que o estudo da simetria é bastante amplo,
por duas razões: pela sua própria extensão e por ter implicações, diretas e
indiretas, em todas as áreas das ciências e das artes, o que a torna um
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conteúdo com grande potencial pedagógico para ser explorado.
A nossa experiência de ensino por meio dos espelhos começou

com o profissional que cortava os vidros: durante os três dias que juntos
trabalhamos na montagem dos referidos espelhos, o rapaz demonstrou
interesse e quis saber o que significava. Nesse período, conceituamos
para o mesmo e tivemos um resultado positivo referente a figuras geo-
métricas planas e regulares.

Na escola, antes de apresentarmos os kits, tomamos os cuidados
sobre os quais alerta Batistela (2006), pois, ao serem manuseados pelo
aluno, os espelhos devem estar bem protegidos com um emborrachado,
evitando-se que venha acontecer algum acidente, por se tratar de um
material quebrável e cortante. Com emborrachado e cola de contato,
encaparam-se os mesmos, com exceção das superfícies espelhadas.

A interação dos discentes foi bastante grande, podendo-se veri-
ficar entre eles uma intensa curiosidade no momento em que as caixas
que continham os espelhos foram trazidas à sala: Professora, o que é isso?
- O que tem dentro das caixas? - Para que servem esses espelhos?

Após as devidas explicações, pedimos que desenhassem bases
em papel A4, de acordo com o tamanho do fundo do caleidoscópio de três
espelhos, e usassem a criatividade para colorir. Em seguida, ao colocarem
a base no fundo do caleidoscópio, foi possível descreverem o que ia ocor-
rendo. Foram momentos em que pudemos observar muitas surpresas,
alegria e participação para toda a turma.

Ao tratarmos dos polígonos, em outra atividade, já com o calei-
doscópio duplo, propusemos que os alunos utilizassem canudos e vários
ângulos por eles escolhidos ao manusear os espelhos - conforme as fotos
de 3 a 6 seguintes - e que observassem o que ia acontecendo com as
figuras. Também esta se constituiu em oportunidade de grande
envolvimento, entusiasmo e interação por parte dos discentes.

Foto1 - Base construída por um dos alunos Foto 2 - Trabalhando conceito de simetrias
com as bases



Revista da Faculdade de EducaçãoAno X nº 17 (Jan./Jun. 2012)

161

Foto 3 - Polígono de quatro lados; alunos
trabalhando com espelhos

Foto 4 - Polígono de cinco lados; alunos
trabalhando com espelhos

Foto 5 - Polígono estrelado de oito lados;

alunos trabalhando com espelhos
Foto 6- Polígono de seis lados; alunos

trabalhando com espelhos

Tendo iniciado a aula com estes questionamentos, buscamos sa-
ber quais seriam as respostas. Fizemos também outra indagação: Você
possui simetria? Após alguns minutos e sem nenhuma resposta aproxi-
mada ou correta, conceituamos os três tipos de simetria, utilizando exem-
plos do cotidiano e da natureza. Em seguida foram propostas as atividades:
1) O que é simetria? A resposta esperada era: Dada uma imagem, a sua
simétrica preservará comprimentos e ângulos, mas nem sempre mantém
a direção e o sentido das várias partes da figura (embora isso possa acon-
tecer em alguns casos); 2) Quantos eixos de simetria existem nas figuras
apresentadas (quadrado, círculo, retângulo, triângulo retângulo, trapézio
e hexágono)? A resposta esperada era: Considere uma figura qualquer e
procure desenhar uma reta que divide em duas partes idênticas. Serão
encontradas figuras em que essa operação é possível e outras em que não
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é possível, como veremos nas figuras abaixo:

Figura 4: Simetria nas figuras

3) Quais figuras estão se refletindo (desenho de algumas letras P b d 9 9 d
b)? A resposta esperada era: b e d; d e b. Exemplifique, sem o auxílio dos
espelhos, as simetrias de todas as figuras da atividade. Dos trinta alunos,
apenas quatro acertaram por completo essas atividades, que continham
três questões. Eis na tabela os resultados para as atividades propostas:

Figura 5: Tabulação das respostas dos alunos na atividade de intervenção

Questionamo-nos, então: O que levou esses alunos a responde-
rem de forma errada, tendo acabado de ver os conceitos? Uma das hipóte-
ses é que até esse momento esse conteúdo não havia sido trabalhado na
escola. Memorizar um conceito como o de simetria e responde-lo correta-
mente não é tão simples assim. Como as respostas das questões nº 1 e nº
3 foram dadas com indicação de parcialmente corretas, dessa forma, se
pode considerar que houve um proveito da aula. Na questão nº 2 não há
meio termo ou a resposta está correta ou não. Ai se observou uma quanti-
dade maior de erros. Isso reforça a necessidade de apresentar mais ativi-
dades referentes ao tema geometria para que lentamente os alunos
tenham domínio desse conceito. Isso é destacado em Pavanello (2002),
quando a autora declara a necessidade de trabalhar esse eixo temático
com professores na formação continuada e também nas licenciaturas. É o
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que estamos fazendo por meio dessa intervenção, ao levarmos a discus-
são para a escola, com a presença de acadêmicos bolsistas. Neste ponto
do nosso relato, percebemos a necessidade seria rever a quantidade de
tempo dedicada a esse eixo temático que apresenta vários descritores no
mesmo, principalmente no 9° ano.

Tendo iniciado uma aula com questionamentos ligados a sime-
tria, buscamos saber quais seriam as respostas dos participantes. Fizemos
algumas indagações: Você possui simetria? Após alguns minutos e sem
nenhuma resposta aproximada ou correta, conceituamos os três tipos de
simetria, abaixo utilizando exemplos do cotidiano e da natureza. Eis os
mesmos:

Figura 6: Tipos de simetria e exemplos do cotidiano

Os exemplos apresentados mostraram aos participantes, com
exemplos da natureza o quanto é possível estudar esse conceito associa-
do à própria vivência dos mesmos no cotidiano. Por fim, voltamos as três
atividades que haviam sido propostas, mas, desta vez, com o uso de um
espelho, e pedimos que as refizessem. Essaetapadas atividades desper-
tou novamente nos alunos a curiosidade misturada ao desejo de manuse-
ar aqueles instrumentos, tornando a aula mais atrativa que da primeira
vez. Comprovamos que 90% dos estudantes, após utilizarem os materiais,
conseguiam definir com clareza o que era simetria e os eixos de simetria
existentes nas figuras. Por outro lado, cumpre esclarecer que, para a mes-
ma atividade, anteriormente devolvida de forma diversa, não fora de-
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monstrada a mesma empolgação, a quantidade de acertos se mostrava
pequena e não alcançamos o envolvimento desejado, diferentemente do
que se revelou com o uso de material manipulável. Diante dessas evidên-
cias, podemos declarar que, se quisermos mais participação e um índice
de acerto maior em uma turma como esta de 8º ano, devemos propor
atividades de natureza participativa e lúdica, com o uso de materiais con-
cretos.
Considerações finais

Os resultados da análise mostraram que houve, por parte dos
estudantes, melhor e maior interesse quando lhes foram oferecidos ma-
teriais manipuláveis para realizarem as mesmas atividades que propusé-
ramos anteriormente, fazendo uso do quadro de giz, caderno e “saliva”.
Isso demonstra que os alunos, hoje, estão impacientes quando se trata da
construção de conceitos apenas com a utilização destes recursos didáti-
cos.

Podia-se perceber, efetivamente, que os alunos pouco se em-
penhavam quando a atividade proposta era desenvolvida somente “no
papel”: na primeira atividade, referente às simetrias, foi possível obser-
var um alto índice de erros. Entretanto, no momento em que lhes oferece-
mos os caleidoscópios, mudou nitidamente tanto o resultado quanto o
interesse dos mesmos. Também na segunda atividade, o desempenho
melhorou quando o tema foi trabalhado com caleidoscópios.

Assim sendo, acreditamos que a intervenção apresentada nesse
relato de experiência que faz parte da pesquisa cujo foco é alterar o de-
sempenho dos alunos no IDEB com um trabalho que prima por trazer mais
situações de ensino e uso de materiais manipuláveis será capaz de alterar
o número de descritores considerados críticos.

Acreditamos que o resultado de intervenções que se realizam e
que se executam nos quatro anos do projeto Observatório da Educação
sejam extremamente positivas. Que as intervenções planejadas e execu-
tadas permitam aos professores envolvidos e aos demais interessados na
melhoria do ensino de Matemática um repensar quanto à necessidade de
planejar aulas com materiais manipuláveis, o que possibilitará aos alunos
um contato com a matemática enquanto ciência em construção, pois a
motivação dos alunos em atividades como as relatadas aqui apresenta um
diferencial no modo de ensinar-aprender conceitos de modo simples e
empolgante. Para os alunos, as fórmulas estarão sendo resultado de uma
compreensão vivenciada no processo de manuseio e experimentação cujo
objetivo é: dar espaço ao raciocínio lógico, ao pensamento hipotético de-
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dutivo, ao buscar e descobrir o novo, representando, segundo os PCN
(1998, p. 47) “uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para o
estudante e um estímulo para o desenvolvimento de sua competência
matemática”, objetivos perseguido na elaboração, planejamento e exe-
cução do projeto Observatório.
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