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compreender o próprio processo de construção e
produção do conhecimento escolar, entender as diferenças e
semelhanças dos processos de produção do saber científico e
do saber escolar, conhecer as características da cultura
escolar, saber a história da ciência e a história do ensino da
ciência com que trabalha e em que pontos elas se relacionam
(Celani, 1988, p. 160).
Diante desses argumentos, passa a ser fortemente questionada a formação
dos docentes em exercício da profissão, baseada em “cursos de reciclagem” e/ou de
“treinamento em serviço”, porque, além de serem esporádicos, não são, na maioria
das vezes, calcados nas necessidades e nos interesses, não valorizam as
experiências dos professores dificultando a sua repercussão no cotidiano dos
professores e, sobretudo, voltam-se para o produto e não para o processo de
construção docente.
Igualmente, identifica-se a necessidade de a formação em serviço superar a
perspectiva de somente atualização dos professores dentro dos conteúdos
curriculares recomendando-se também uma formação balizada em princípios que
provoquem a reflexão sobre a prática e sobre o entorno para além dela e valorizem
os professores como protagonistas de sua formação.
Nóvoa (1995), um dos estudiosos que muito contribuiu para o avanço dos
estudos nessa área, entende que a Formação Continuada de professores deve
abordar três eixos estratégicos: a pessoa, o profissional e a instituição. Para ele,
investir na pessoa e dar um estatuto aos saberes da experiência é fundamental, pois
a “formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e
de (re)construção permanente de uma identidade pessoal (Nóvoa, 1992, p. 25)”.
O desenvolvimento pessoal auxilia a compreender os processos presentes ao
longo da história de vida do professor e a sua influência no trabalho docente,
inclusive os ocorridos anteriormente à sua formação acadêmica. Essa postura vem
contrariar a idéia de que o professor tem de ser neutro e, por isso, precisa saber
separar o aspecto profissional do pessoal.
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Quanto ao segundo eixo, esse autor, fundamentado em Goodson, reafirma “a
necessidade de investir a práxis como lugar de produção do saber e de conceber
uma atenção especial às vidas dos professores” (Idem, p. 25). A formação
continuada deve, então, estimular os professores a se apropriarem dos saberes de
que são portadores, “no quadro de uma autonomia contextualizada e interativa, que
lhes permita reconstruir os sentidos de sua ação profissional (idem, p. 25)”.
O desenvolvimento profissional relaciona-se ao âmbito da produção da
profissão docente. Fundamentado em Goodson, Nóvoa (1992) apresenta “a
necessidade de investir na práxis como lugar de produção do saber” (p. 25),
salientando a relevância de os professores perceberem os saberes de que são
portadores, fundamentarem esses saberes e submeterem à comunidade acadêmica
à qual pertencem.
Algumas dimensões fundamentais do desenvolvimento profissional, segundo
Marcelo Garcia (1999), fundamentado em Howey, são:
Em primeiro lugar, o desenvolvimento pedagógico
(aperfeiçoamento do ensino do professor através de atividades
centradas em determinadas áreas do currículo, ou em
competências instrucionais ou de gestão de classe). Em
segundo lugar, conhecimento e compreensão de si mesmo,
que pretende conseguir que o professor tenha uma imagem
equilibrada e de auto-realização de si próprio. A terceira
dimensão é o desenvolvimento cognitivo e refere-se à
aquisição de conhecimentos e aperfeiçoamento de estratégias
de processamento de informação por parte dos professores. A
quarta dimensão é o desenvolvimento teórico, baseado na
reflexão do professor sobre a sua prática docente. (...)
desenvolvimento profissional através da investigação e o
desenvolvimento da carreira mediante a adoção de novos
papéis docentes (op. cit. p. 138).
Essas dimensões sinalizam para o caráter processual, contextual, e relacional
do desenvolvimento profissional, pois orientado não só aos docentes, como para o
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desenvolvimento da escola como um todo (MARCELO GARCIA, 1999 e PEREZ
GÓMEZ, 2001).
O terceiro eixo da formação proposto por Nóvoa (1992) aponta para o fato de
que o “desenvolvimento profissional dos professores tem que estar articulado com
as escolas e seus projetos (p. 29)”. Para ele (op. cit.), o desafio da mudança
consiste em “conceber a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e
formar não sejam atividades distintas. A formação deve ser encarada como um
processo permanente, integrado ao dia-a-dia dos professores e das escolas (p. 29)”.
Esse aspecto indica ainda que não basta mudar o profissional; é preciso
mudar os contextos em que eles intervêm, pois as escolas não podem mudar sem o
empenho dos professores e estes não podem mudar sem uma transformação das
instituições em que trabalham.
Canário (2000), igualmente, destaca a convergência entre formação de
professores em serviço e situação de trabalho, sobretudo afirmando não existir uma
relação instrumental entre formar primeiro e depois atuar, e sim, que as pessoas
trabalham formando-se e se formam trabalhando. Porém, necessitam de um espaçotempo para refletir e fundamentar esses saberes. O desenvolvimento organizacional
envolve a produção da vida da escola, viabilizando para que a formação tenha como
referência o desenvolvimento profissional dos professores, na dupla perspectiva do
indivíduo e do coletivo docente.
Esses autores enfatizam que as metodologias nas quais é priorizado o
protagonismo dos formandos, individual e coletivamente, bem como a relação com o
seu local de trabalho, propiciam condições para a Formação Continuada tornar-se
um espaço com potencial transformador no sentido de, conjuntamente, os
educadores vencerem os entraves impeditivos à mudança em direção a alternativas
de atuação que contemplem as novas demandas educacionais. Conforme apresenta
Nóvoa (1992), trata-se, então, de um processo de autoformação participada, que
favorece a condição reflexiva e a autonomia dos professores e das escolas.
Nesse tipo de proposta, a atualização é parte do desenvolvimento
profissional, e a teoria é valorizada como apoio aos desafios da prática, alicerçada
em análises sobre um contexto real e em estudos fundamentados, pretendendo-se a
articulação entre a prática e teoria. A teoria não é apresentada como verdade
absoluta, mas como estudos produzidos por sujeitos como o são os professores em
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formação. A pesquisa sobre a própria prática na formação em serviço e a produção
e divulgação dos saberes elaborados pelos professores da escola básica são
caminhos para reforçar a compreensão de que esses profissionais são produtores
de saberes.
Por outro lado, chamando a atenção para uma situação importante, Fusari
(2006) menciona que na intenção de superar o excesso de propostas de formação
fora da escola ocorrido no passado é preciso tomar cuidado para não cair no
extremo oposto, refutando as atividades de formação docente fora da escola, pois
elas podem trazer inúmeros benefícios.
O deslocar-se de si é importante por vários motivos.
Tomar distância do próprio trabalho, olhá-lo de longe, percebêlo sob a ótica de outras leituras pode ter efeito muito
satisfatório na avaliação que o educador faz do seu trabalho e
do trabalho dos colegas (FUSARI, 2006, p. 19).
Logo, ainda que seja fundamental investir na efetivação da escola como o
ambiente privilegiado para a formação de seus profissionais, é importante
congregar esforços para possibilitar saídas para a formação em outros espaços,
de acordo com as necessidades específicas dos educadores e das escolas.
Assim, a Formação Continuada dos professores em exercício tem sido
entendida como um possível suporte para auxiliar os professores a resignificarem
o seu fazer.

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA LDB
Demonstrando sintonia com essas discussões, a continuidade da formação
dos professores é reconhecida como uma necessidade para a melhoria da
qualificação do trabalho docente pelo Governo Federal e contemplada no texto da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, embora de maneira

2021

Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011,
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078
_________________________________________________________________________________

dispersa e fragmentada nos artigos 13, 40, 44, 61, 63, 67, 70 e 87, nos quais dispõe
o seguinte:
Determina como incumbência dos professores a participação integral nos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao seu desenvolvimento
profissional. Visando ao atendimento das demandas de atuação, recomenda que a
formação tenha como fundamentos a associação entre teorias e práticas, inclusive
na capacitação em serviço. Inclui a Pós-graduação na Educação Superior – cursos
seqüenciais

de

diferentes

níveis,

cursos

de

extensão,

aperfeiçoamento,

Especialização, Mestrado e Doutorado.
Essa LDB explicita como responsabilidade das Instituições de Educação
Superior, o oferecimento de programas de educação continuada para os
profissionais de educação dos diversos níveis. Atribui aos sistemas de ensino a
responsabilidade de promover a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado; progressão funcional baseada na titulação ou
habilitação, e na avaliação do desempenho; e período reservado a estudos,
planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.
As despesas com aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais
profissionais

da

educação

são

consideradas

como

de

manutenção

e

desenvolvimento do ensino, e determina que cada Município e, supletivamente, o
Estado e a União, assim como, podem ser custeadas com recursos da educação a
distância.
Em alguns momentos o texto da lei apresenta a Formação Continuada como
um dever dos professores e, em outros, como um dever do Estado e um direito
assegurado aos docentes, inclusive reconhecendo a importância de sua ocorrência
de forma diversificada, visando ao atendimento das inúmeras necessidades de
qualificação

docente.

Co-responsabilização

que

em

meu

entendimento

é

fundamental que seja destacada, pois sem o apoio dos sistemas de ensino, os
educadores dificilmente poderão se qualificar, e sem a compreensão de que eles
próprios deverão ser os maiores interessados nisso, igualmente, o desenvolvimento
não ocorrerá.
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No artigo 13, considero importante destacar a associação da Formação
Continuada a um processo de desenvolvimento profissional, demonstrando sintonia
com as discussões mais recentes sobre essa proposta, as quais incorporam a idéia
de percurso formativo sujeito a fatores diversos que podem facilitar – ou não – o
processo de aprendizagem da profissão, e não a uma trajetória linear, no sentido de
evolução.
O reconhecimento da Formação Continuada pelo Governo Federal como um
direito dos professores, entendendo que essa deve acompanhar toda a vida
profissional, no entanto, não tem assegurado a sua viabilização pelos sistemas de
ensino por falta de políticas públicas mais claras para essa formação.

PARA

ENCERRAR:

ALGUMAS

REFLEXÕES

A

TÍTULO

DE

CONTRIBUIÇÃO
As opções para a continuidade da Formação não inúmeras e se fazem
necessárias ao atendimento das demandas de atuação docente e de formação
discente. A Formação Continuada de professores não tem como objetivo instruir os
professores e sim auxiliá-los a analisar a sua prática, assim como os demais
aspectos que a envolvem e, dentro do possível, favorecer para que esses
estabeleçam planos de ação, constituindo o professor reflexivo e o professorpesquisador (Schön, 1992; 2000).
Nossos estudos indicam que os ganhos são maiores quando a Formação
Continuada ocorre em um processo articulado, dentro e fora da escola e em
atendimento as necessidades dos professores, e das instituições de ensino. Mas,
sobretudo, que se possibilite a relação dos estudos com a prática de cada
docente e de cada instituição e que existam espaços-tempos dentro da escola
para a constante capacitação e articulação do trabalho dos professores.
O tipo de abordagem que vem apresentando repercussões positivas na vida
da escola e no trabalho dos professores tem como categorias fundantes a reflexão
coletiva, a interaprendizagem, a cooperação, a partilha de saberes, com vistas ao
desenvolvimento da autonomia profissional e institucional.
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A capacitação tem de ser preocupação dos professores, mas também das
escolas, dos sistemas de ensino e dos governos, oportunizando espaços e
atividades de formação dentro do cotidiano do professor e estabelecendo critérios de
apoio para ações dentro e fora da escola, utilizando para isso verbas de custeio e
manutenção ou as direcionadas para EAD como prevê a própria LDB.
Em processos colaborativos em parceria com a Universidade ou outras
instituições formadoras a contribuição dos condutores do processo de formação na
promoção de estudos, debates, reflexões sobre a prática docente e, sobretudo, na
articulação dos percursos formativos, torna-se importante em um primeiro momento,
oferecendo contextos e suporte e, impulsionando a continuidade da formação dos
professores em serviço até ela ser assumida pelos professores-pesquisadores da
escola e preferencialmente coordenada por um profissional com formação, pois
pesquisas na área apontam que sem intencionalidade esses processos não tem
objetividade e/ou acabam se extinguindo.
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Formación contínua de maestros: es lo que parece ser?
Carmem Lúcia Lascano Pinto2415
RESUMEN
Hoy en dia se ha convertido en el discurso recurrente, la necesidad crucial de
los profesionales de diversos campos de especialización mantenerem constante
capacitación. En este artículo, me propongo aclarar el concepto: Educacion contínua
de maestros y proporcionar algunas discusiones que se han realizado en este
campo desde los años ochenta hasta los dias atuales.
Palabras-clave: Educacion Contínua de maestros – Desarrollo profesional –
Procesos de formacion – Profesion docente – Formacion en el proceso de trabajo
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temas: Educação Profissional; Educação Superior, Avaliação Institucional;
Construção de Indicadores de Qualidade na Educação Profissional Tecnológica,
entre outros. Atualmente pesquisa sobre formação de professores na educação
Profissional Técnica e Tecnológica, bem como sobre Indicadores de Qualidade no
Ensino-Aprendizagem.
Resumo
O cotidiano das escolas técnicas tem evidenciado que a formação pedagógica
dos professores é em muitos casos relegada a segundo plano, então nos
perguntamos: quais as teorias pedagógicas que fundamentam a Educação
Profissional, na atualidade? A pesquisa evidenciou três tendências que são
apresentadas neste texto. Pedagogia taylorista/fordista; pedagogia das
competências ou toyotista e a nova pedagogia do trabalho: a cidadania.
Palavras Chaves: Teorias pedagógicas; educação profissional, escolas
técnicas.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos, verificou-se, no Brasil, um aumento significativo na oferta
de cursos na Educação Profissional. Os números da educação profissional apontam
para a manutenção de sua expansão, com crescimento de 7,4%, ultrapassando 900
mil matrículas em 2010. Considerando o médio integrado, os números indicam um
contingente de 1,14 milhão de alunos atendidos. A educação profissional,
subsequente, oferecida aos alunos que já concluíram o ensino médio, aumentou
27% no número de matrículas e tem uma participação de 62% no total de matrículas
da educação profissional. Por outro lado, na rede federal a educação profissional
concomitante ou integrada ao ensino médio tem uma participação de 61,8% do total
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de matrículas nesta rede. Nos últimos 8 anos, a rede federal mais que dobrou a
oferta de matrícula de educação profissional, com um crescimento de 114% no
período. (CENSO, 20102416 ).
Atua na educação profissional um conjunto de estabelecimentos públicos e
privados, que se caracterizam como escolas técnicas, agrotécnicas, centros de
formação profissional, associações/escolas, dentre outros. O Censo Escolar 2010
revela que a participação da rede pública tem crescido anualmente e já representa
52% das matrículas.
O cotidiano das escolas técnicas tem evidenciado que a formação
pedagógica dos professores é em muitos casos relegada a segundo plano, ou seja,
a maior parte do pessoal que trabalha nas áreas técnicas não tem formação
pedagógica, nem minimamente às 800 horas obrigatórias, inclusive chefes de
departamento de ensino. Isso é ilegal. A questão pedagógica começa entre os
próprios professores que atuam nas licenciaturas, embora sejam doutos em suas
áreas de conhecimento, são resistentes às necessidades de aprender a ensinar.
Cabe destacar que um grande número de professores, que provem das
licenciaturas, que estão atuando nas escolas técnicas sua única experiência em sala
de aula foi como monitor de professores titulares, sem qualquer atuação junto aos
adolescentes. Afirma um docente: “... senti muita falta na minha formação de
disciplinas que lidassem muito mais com a interação prática desse ambiente de sala
de aula, e essa tem sido a principal dificuldade que eu e meus colegas temos
enfrentado”.
Devido à grande expansão da educação profissional nos últimos anos nos
perguntamos quais as tendências das teorias pedagógicas que perpassam a
Educação Profissional na atualidade? O objetivo desta pesquisa é investigar as
teorias pedagógicas que encontram-se explicitas e implícitas nas praticas
pedagógicas dos professores na educação profissional na atualidade. O recorte na
investigação se fez em relação a um Campus do Instituto Federal sul-rio-grandense
2416
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e uma unidade educacional do sistema “S”/RS. Para responder à pergunta de
pesquisa, iniciamos construindo um processo metodológico em que os dados do
sistema “S” foram encontrados na tese de doutorado intitulada: “A qualidade da
graduação na educação superior tecnológica no Brasil: impactos e desafios”, os
dados do Instituto Federal, em estudo, foram obtidos através de observação
participante, encontros de formação com professores, grupos facais, entre outros.
Na categorização dos dados evidenciou-se três tendências pedagógicas, implícitas
ou explicitas, sendo elas: pedagogia taylorista/fordista; pedagogia das competências
ou toyotista e a nova pedagogia do trabalho: a cidadania, que serão aprofundadas
no decorrer do texto.
1 1.1. PEDAGOGIA TAYLORISTA/ FORDISTA

Esta pedagogia constitui-se como fundamento educacional da classe
trabalhadora a partir do século XX. A pedagogia taylorista/fordista veio ao encontro
das necessidades impostas pelo capital, qual seja, uma educação utilitarista e
funcional ao sistema e ao mercado. Para exemplificar melhor esta abordagem,
retrocederemos aos pensadores do século das luzes, os quais inspiraram a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a visão que os perpassava era de que
o bem da sociedade, os conhecimentos do povo não devem se estender além do
que exigem suas ocupações habituais.
Ainda, os filhos da classe operária precisavam desde cedo tomar
conhecimento e, sobretudo, adquirir hábitos e os costumes do trabalho penível ao
qual se destinam. Eles não podiam, portanto, perder muito tempo nas escolas. Pois
nessa visão o Estado bem administrado precisava de dois sistemas distintos de
instrução.
Neste contexto, o taylorismo, anos mais tarde, foi à perfeita resposta
aos anseios liberais, uma vez que passou a formar trabalhadores num sistema dual.
Era um ensino para os dirigentes, que pensam o processo de trabalho, e outro para
os demais trabalhadores, que executam as tarefas estabelecidas pelos primeiros,
necessitando de pouca formação e qualificação profissional. O Taylorismo é
responsável pela desqualificação do trabalhador uma vez que lhe aliena da
concepção e do produto final do seu trabalho.
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O pressuposto dessa pedagogia é o ensinar a fazer, é o “saber fazer”.
Os conteúdos frutos do conhecimento humano são visto como um produto final e
são oferecidos de forma fragmentada nas disciplinas, cabendo ao indivíduo apenas
a sua assimilação. Para isso, o método mais adequado é o da repetição, e ao aluno
não é permitida a intervenção nesse processo, pois o seu papel é o de memorizar os
conteúdos e reproduzi-los quando solicitado.
Essa pedagogia ainda se mantém, nos estabelecimentos estudados,
de modo particular na organização curricular dos cursos, apesar de o discurso
encaminhar-se para a pedagogia toyotista ou, como está sendo divulgada,
pedagogia das competências. No entanto, a abordagem dos referenciais dessa
teoria precisam revisar conceitos embutidos em outras proposições teóricas, entre
as quais a teoria do capital humano2417 .
Para Kuenzer (1998), a educação não pode ser responsabilizada como
a redentora da sociedade, conforme a orientava a teria do capital humano, que se
fez presente nas décadas de 1960-1970, nos meios socioeducacionais. Atualmente,
surge a teoria das competências que emerge desse novo paradigma produtivo
fundamentado na flexibilidade e no uso do potencial humano em especial das
capacidades de desempenho e iniciativa individual. Assim, retoma-se a teria do
capital humano, uma vez que se prega que a simples qualificação, a formação
profissionalizante dá o acesso ao indivíduo a tão sonhada empregabilidade,
demonstrando que a capacidade do trabalhador de manter-se empregado, mesmo
num mercado em constante transformação, depende de cada pessoa no
desempenho de suas funções. Porém, ocorre, na verdade, uma mudança profunda
no mundo do trabalho, fruto das novas tecnologias e dos novos estilos de gestão e
organização do trabalho, que estão levando ao fechamento de “postos de trabalho”,
bem como o empobrecimento dos trabalhadores. Para Kuenzer2418 (1998), essa
modalidade é uma das mais excludentes.
2 1.2. PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS OU TOYOTISTA

2417

Os pregadores da Teoria do Capital Humano “esquecem” que o próprio acesso á produção cultural é reflexo
das desigualdades geradas por este “modelo produção”. Conseqüentemente, não poderia a educação corrigir
aquilo que se edifica na própria estrutura econômica existente.
2418
KUENZER, A. Z. Ensino de 2.º grau: o trabalho como princípio educativo. São Paulo: Cortez, 1998.
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A pedagogia das competências2419 ou toyotista aproxima-se do estilo
japonês de produção com as novas formas de organização e de gestão do trabalho,
alicerçados na emergência da microeletônica e na flexibilização dos processos.
Dessa nova realidade emergem um novo perfil profissional, que precisa ser flexível
ao adaptar-se a esse contexto produtivo. Cabe destacar que a lógica das
competências perpassa de forma contraditória, mas complementar, o mundo do
trabalho: no núcleo do trabalho formalizado, a apropriação pelo capital do saber, do
saber- fazer e do saber-ser dos trabalhadores, implica uma busca constante de
ampliação e atualização do seu portfólio de competências e uma renúncia
permanente aos seus interesses de classe em favor dos interesses empresariais. A
ameaça de desemprego em um mercado de trabalho desregulamentado e instável
confere à empresa o poder de negociação (e/ou imposição) em relação às formas e
condições de trabalho à margem da mediação sindical, favorecendo a cooptação
dos trabalhadores e a quebra de sua resistência2420 . Essa pedagogia fica explicita na
formação dos professores, de modo particular, evidenciadas no sistema “S”.
A pedagogia das competências desloca o foco da formação
profissional, a qualificação entre um saber, uma responsabilidade, uma carreira, um
salário, tende a se desfazer. Assim, ocorre um estado instável da distribuição de
tarefas, pois a capacitação é direcionada a um leque de ocupações para que o
2419

É necessário ressaltar que a noção de competência é fortemente polissêmica, tanto no mundo do

trabalho quanto na esfera da educação. Esta polissemia se origina das diferentes visões teóricas que estão
ancoradas em matrizes epistemológicas diversas e que expressam interesses, expectativas e aspirações dos
diferentes sujeitos coletivos, que possuem propostas e estratégias sociais diferenciadas e buscam a hegemonia de
seus projetos políticos. Diante das várias concepções de competências cabe enfatizar que as escolhas em
educação não são neutras e que os conceitos expressam as características e os interesses dos grupos e das forças
sociais que os elaboram. A noção de competência é, assim, uma construção social, e por isso alvo de disputas
políticas em torno do seu significado social. Torna-se imprescindível enfrentar o desafio de propor alternativas
ao modelo de educação profissional vigente, calcado na noção de competências em suas concepções não-críticas,
que enfrentem e dêem respostas à dinâmica e às transformações do mundo do trabalho, na perspectiva dos
interesses dos protagonistas sociais: os trabalhadores. A ressignificação da noção de competências é, portanto,
uma tarefa válida e urgente. Disponível em:<
http://www.senac.br/informativo/BTS/273/boltec273b.htm>. Acesso em: 02/03/2011.
2420

DELUIZ, Neise: O Modelo das Competências Profissionais no Mundo do Trabalho e na

Educação: Implicações para o Currículo. Disponível em:<
http://www.senac.br/informativo/BTS/273/boltec273b.htm>. Acesso em: 02/03/2011.
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trabalho possa transitar com flexibilidade e integração no novo mundo do trabalho.
Para tento, alguns aspectos dessa teoria devem ser citados:
-necessidade de escolarização, que eleve o patamar de escolaridade formal,
em especial da educação básica;
-nova relação do aluno com o conhecimento e conteúdos, os quais não são
mais produtos finais, mas estão inseridos num processo que se renova
constantemente;
-formação inicial adquire caráter inicial, mas, a formação continuada torna-se
imprescindível;
-o ensino fundamentado na repetição é substituído pela capacidade de
criação de respostas para situações imprevistas com criatividade e rapidez;
-o

foco

de

aprendizagem,

esta

centrado

no

desenvolvimento

das

competências, das capacidades cognitivas superiores (análise, associação, síntese,
criação). Supera-se o “aprender a fazer” pelo “aprender a ser” e “aprender a agir”;
-substitui-se a fragmentação do conhecimento pela integração.
Assim, uma primeira leitura da pedagogia das competências dá a idéia
de uma aproximação com a teoria emancipatória, com a formação cidadã do
trabalhador, aspectos que foram defendidos por educadores, que buscam uma
educação crítica e democrática. Ou seja, a adoção do modelo das competências no
mundo do trabalho traz, no entanto, implicações contraditórias para o trabalhador.
Por um lado, pode-se apontar, como aspecto positivo, a valorização do trabalho, que
assume um caráter mais intelectualizado, menos prescritivo, exigindo a mobilização
de competências que envolvem domínios cognitivos mais complexos e que vão além
da dimensão técnica, demandando novas exigências de qualificação do trabalhador
e a elevação dos níveis de escolaridade. Ressalta-se, também, positivamente, a
valorização dos saberes em ação, da inteligência prática dos trabalhadores,
independente de títulos ou diplomas; uma maior polivalência do trabalhador, que lhe
permite lidar com diferentes processos e equipamentos, assumir diferentes funções
e tornar-se multiqualificado; a possibilidade de construir competências coletivas a
partir do trabalho em equipe, maior comunicação, participação e autonomia para o
planejamento, execução e controle dos processos produtivos2421 .
2421

DELUIZ, Neise: O Modelo das Competências Profissionais no Mundo do Trabalho e na
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No entanto, no dizer de Rays2422 “educar é um ato não só pedagógico é
também, e muito mais, um ato político (p. 25).” Para Bertrand2423 ·, toda teria da
educação traz uma visão de ser humano, uma visão de mundo de sociedade,
portanto explicita-se a contradição na aplicação prática dos postulados da teoria.
A

pedagogia

das

competências

traz

em

seu

bojo

aspectos

emancipatórios, como o desenvolvimento de habilidades importantes para a
formação integral do cidadão (habilidades cognitivas superiores, conhecimentos
práticos e teóricos, capacidades comportamentais como decisão e comunicação,
responsabilidade, interação com o grupo), e o seu aspecto político encontra-se
eivado pelas demandas de valorização do capital. A positividade trazida pelo
enfoque pedagógico é contraposta à negatividade de estar comprometida com a
lógica do mercado.
O mercado de trabalho, ao unificar ciência, cultura e trabalho, quer
proporcionar uma expansão da educação com qualidade para todos os níveis.
Enfim, é um estilo libertário e emancipador, porém esse mesmo mercado está
estruturado de tal forma que efetiva um estilo excludente. Para Kuenzer (1998)
ocorre a centralização das competências; poucos podem ter acesso aos sabres
trazidos por essa pedagogia, uma vez que ela precede de uma sólida formação
básica, coisa que, infelizmente, a maioria dos indivíduos não tem acesso, em razão
da desigualdade social, de concentração de renda, do desemprego.
Do ponto de vista do mercado, ocorre no mundo do trabalho à exclusão
includente, ou seja, o trabalhador é excluído do emprego formal e é reincorporado
em trabalhos formais precarizados ou trabalhos informais. No mundo do trabalho
precarizado – subcontratado, tempo parcial, temporário, conta própria, sem-carteira
– os próprios trabalhadores se submetem ou mesmo incorporam a cultura da
flexibilidade e da rotatividade de empregos como meio de manutenção de sua
empregabilidade, aceitando as diferenças salariais e a perda de direitos e benefícios
http://www.senac.br/informativo/BTS/273/boltec273b.htm>. Acesso em: 02/03/2011.
2422

RAYS, Osvaldo Alonso. Trabalho pedagógico: hipóteses de ação didática. Santa Maria,

Palloti, 2000.
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BERTRAND, Yves. Teorias contemporâneas da educação. Coleção; Horizontes

Pedagógicos. 2º Edição, 2001.
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sociais em relação aos trabalhadores formais, como parte das "regras do jogo" do
mundo do trabalho atual. No mundo dos sem-emprego a lógica das competências
leva a uma culpabilização pela sua situação de exclusão e à busca de uma
empregabilidade, situação em que o trabalhador desempregado é pressionado a ser
competente para criar ou até mesmo "inventar" o seu próprio trabalho. Esta procura
por uma "empregabilidade" no mercado de trabalho é, entretanto, vazia de
significado porque condicionada pela baixa escolaridade e pela falta de políticas de
trabalho e renda com a perspectiva de criação de novos postos de trabalho2424.
Já no processo da educação, ocorre a inclusão excludente, pois o
indivíduo é incluído em cursos com procedimentos pedagógicos duvidosos, com
carga horária e duração curta, bem como projetos pedagógicos questionáveis, que
acabam por referendar sua exclusão, o que leva a acentuar a tendência da
educação eletizada. Portanto, a tendência é a elitização.
Enfim, as duas teorias expostas, por estarem estruturadas na lógica do
mercado, inviabilizam a formação emancipatória do trabalhador. O paradigma da
qualidade da educação que deseja promover a pedagogia da inclusão nãoexcludente, objetivando abolir a pedagogia da discriminação dos currículos
escolares, somente poderá ser materializado se pensado executado em função do
pleno desenvolvimento do ser humano e não em função das estruturas dominantes.
E ainda, “a qualidade educacional somente terá resultado significativo se seu
processo de implementação for organizado política e pedagogicamente para
enfrentar satisfatoriamente as necessidades emergentes da população, com vistas a
uma cidadania efetiva (RAYS, 2000, p.66).”
O enfoque pedagógico da pedagogia das competências ou toyotista
aproxima-se da pedagogia emancipatória, porém difere quanto aos seus fins: a
primeira tem o eixo no capital, ao passo que a segunda tem seu eixo no ser humano
e suas necessidades (cultura, afetiva, estética, biofísica).
A pedagogia emancipatória propõe a articulação crítica entre as
seguintes

dimensões:

dimensão

histórica;

dimensão

política;

dimensão

antropológica; dimensão epistemológica; dimensão pedagógica. É na confluência
2424
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desses aspectos que poderá emergir uma metodologia de ensino que permita ao ser
humano trabalhar e pensar. E com esse seu pensamento, possa buscar sua
liberdade, na qual o trabalho seja uma forma de mobilização da inteligência criativa,
de auto-realização, de sentido de vida.
Assim, a politecnia, teoria amplamente defendida por Max, Engles e
Gramsci, vê o trabalho como princípio educativo, fundamental para a construção de
uma “nova sociedade”. Encaminha para uma dialética entre formação geral,
formação

profissional

e

formação

política.

Nessa

concepção,

ocorre

o

desenvolvimento da criticidade dos indivíduos e de seus papéis de atores sociais,
extrapolando a mera inserção na sociedade e objetivando a reflexão crítica sobre o
mundo tecnológico e social a que pertencem.
Para Cattani2425 o termo, autonomia significa a condição de um
indivíduo ou grupo suscetível de se determinar por si mesmo, segundo suas próprias
leis. Não se trata da negação absoluta do meio físico e sócio-cultural, mas sim da
capacidade de tomar decisões enquanto ser, ou grupo racional e consciente.
Nessa perspectiva, autonomia no mundo do trabalho implica a
capacidade de escolha das tarefas, dos meios e do sentido do trabalho, visando a
que produto final dessas escolhas resultem em satisfação e dignidade. Em
consonância, a perspectiva de autonomia remete a outras instâncias, tais como a
vida em sociedade e produção cultural, significando responsabilidade e liberdade de
ações.
Enfim, a pedagogia emancipatória tem seu conteúdo definido pela
construção democrática solidária e permanente. Opondo-se à elitização e exclusão,
objetiva recompor as categorias educação-formação e educação trabalho em bases
mais justas, criativas e gratificantes. Acredita-se que essa pedagogia precisa
emergir dos espaços de contradição existentes no seio da sociedade capitalista.

3 1.3. A NOVA PEDAGOGIA DO TRABALHO: A CIDADANIA
Como já foi visto, no modo taylorista/fordista de organização e gestão
do trabalho, esta relação era determinada pela dualidade estrutural. Para os
2425

CATTANI, A. D. Trabalho e autonomia. Petrópolis: Vozes, 1996.
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responsáveis pelas funções operacionais, as relações entre educação e trabalho
eram mediadas por atividades operacionais. O trabalhador era considerado
qualificado quando executava tarefas com habilidade, geralmente adquirida pela
combinação entre treinamento e experiência, que se dava através da mediação das
atividades laborais. Em decorrência da natureza dos processos técnicos,
transparentes, rígidos e estáveis, bastavam habilidades psicofísicas, memorização e
repetição de procedimentos para definir a capacidade para executar determinadas
tarefas, cujas variações pouco significativas ao longo do tempo permitiam uma
adaptação quase "natural" às mudanças. A esta forma de organização do trabalho
correspondia padrões de vida social igualmente bem definidos e relativamente
estáveis.
Desta forma, não se exigia do trabalhador mais do que alguns anos de
escolaridade, o suficiente para permitir o domínio de alguns conhecimentos básicos
de leitura, de escrita, de cálculo, da natureza e da sociedade. Evidentemente, para
os que exerceriam as funções intelectuais relativas à direção política e técnica, bem
como à pesquisa e desenvolvimento, já se exigiam outras relações com o trabalho,
não mais mediadas pelo "fazer", e sim pelo domínio do conhecimento científico, das
habilidades cognitivas superiores e das formas de comunicação, adquiridos através
de formação escolar prolongada.
Com a progressiva perda de conteúdo do trabalho, que vai se tornando
cada vez mais abstrato pela crescente incorporação de ciência e tecnologia ao
processo produtivo para atender aos objetivos da acumulação, estas habilidades
cognitivas, até então restritas a um número reduzido de funções, passam a ser
requeridas para o conjunto dos postos transformados pela reestruturação produtiva.
Embora este processo não atinja da mesma forma o conjunto das atividades
produtivas, não podendo a nova demanda ser generalizada, aos novos paradigmas
corresponde uma nova cultura, marcada pela presença de novas tecnologias que
permanentemente se transformam, e ao fazê-lo, também transformam todas as
dimensões da vida social e produtiva, embora com impactos diferenciados,
particularmente em um país como o Brasil, onde as desigualdades são muito
acentuadas.
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Assim, do ser humano comum de massa passou-se a exigir um aporte
mais ampliado de conhecimentos e habilidades cognitivas superiores para que
pudesse participar da vida social e produtiva. Embora os postos de trabalho
diminuam de forma acentuada como conseqüência da acumulação flexível, as
mudanças ocorridas no mundo do trabalho passam a exigir realmente uma nova
relação com o conhecimento para que se possa viver em sociedade, o que, para a
grande maioria da população, só pode ocorrer através da escola.
Para entender esta afirmação é preciso ter claro que os impactos das
mudanças ocorridas no mundo do trabalho sobre a educação dos trabalhadores não
se dão de forma linear. Se assim o fosse, a tendência seria a diminuição das
demandas de educação, em função não só do caráter poupador de mão-de-obra,
mas também da mudança da natureza do trabalho, cada vez mais abstrato, o que
vale dizer, cada vez mais simplificado e, portanto com menos exigência de
capacitação específica. No entanto, as mudanças ocorridas nas bases materiais
provocam verdadeira revolução nas relações sociais, estabelecendo uma nova
cultura, cada vez mais perpassada por ciência e tecnologia, que por sua vez
demandam também maiores aportes de conhecimento sócio-histórico para fazer
frente às contradições decorrentes do desenvolvimento capitalista.
Exemplos desta afirmação podem ser as novas demandas relativas à
preservação ambiental em face do caráter destruidor do modo de produção de
mercadorias; ou a necessidade de maiores aportes de conhecimento sobre saúde e
segurança no trabalho, para prevenir patologias de outra natureza e não menos
perversas, cuja tarefa de identificação e estabelecimento de nexo causal é mais
complexa, definindo-se outra concepção de risco, uma vez que os tradicionais foram
efetivamente minimizados com as novas tecnologias, que reduzem o trabalho
perigoso ou insalubre. Ou a necessidade de conhecer as normas que regem a
produção, a circulação e o financiamento das mercadorias, do ponto de vista da
internacionalização e do consumo individual.
Ao mesmo tempo, ampliam-se as necessidades de participação e
organização em todos os setores da vida social e produtiva, que exigem
conhecimentos sobre economia, política, direitos, gestão, bem como o domínio das
competências de trabalho coletivo e de comunicação, para Kunzer, as mudanças
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ocorridas no mundo do trabalho decorrentes da acumulação flexível, portanto,
exigem universalização e ampliação em termos de educação inicial e continuada, a
partir do ponto de vista dos que vivem do trabalho. O capital sempre prescindiu do
Estado, da escola e das agências formadoras para atender às suas demandas de
formação profissional, o que não significa que não faça uso dos seus serviços. O
que se verifica é que não há dependência, não só porque os empreendimentos
produtivos acionam seus próprios mecanismos de treinamento interno ou em
serviço, como as especificidades de cada processo, aliadas à busca de
competitividade, fazem com que o controle da formação profissional seja estratégico
para o capital2426 .
As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, quando apontam,
mesmo que por contradição, para uma nova relação entre homem e trabalho,
mediada pelo conhecimento científico, tecnológico e sócio-histórico – enquanto
conteúdo e método – passam a demandar uma educação profissional cidadã, ou
seja, de novo tipo, que: combine conhecimentos sistematizados, experiências e
comportamentos de modo a substituir a rigidez derivada da incorporação de
respostas provisórias como definitivas pela capacidade de usar conhecimentos
científicos

e

saberes

tácitos,

razão

e

emoção,

racionalidade

e

utopia,

experimentação e intuição, para conviver com o caráter dinâmico e revolucionário do
atual estágio de desenvolvimento, de modo a usufruir das positividades e construir
novas respostas para enfrentar as negatividades, buscando a construção de
relações sociais e produtivas menos perversas2427 ”. Como já afirmamos a educação
profissional na sociedade do conhecimento sofreu uma mudança radical que não se
resume aos aspectos conceituais da capacitação das pessoas para o trabalho.
Verifica-se que o principal impacto das mudanças ocorridas no mundo do trabalho
sobre a educação é, sem dúvida, o estabelecimento de uma nova mediação entre
2426

KUENZER, Acacia Z. As mudanças no mundo do trabalho e a educação : novos desafios

para a gestão. In: FERREIRA, Naura C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos
desafios. São Paulo: Cortez, 1998.
24272427

KUENZER, Acacia Z. As mudanças no mundo do trabalho e a educação : novos

desafios para a gestão. In: FERREIRA, Naura C. Gestão democrática da educação: atuais
tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 1998.
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homem e trabalho, que passa a ser exercida pelo conhecimento, compreendido
enquanto produto e processo da práxis humana, síntese entre pensamento e ação,
conteúdo e método, individual e coletivo2428.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
exigem das instituições formadoras, paralelamente às alterações nos paradigmas
que referenciam esse tipo de educação, uma completa revisão na organização
curricular, em suas práticas pedagógicas, no perfil docente em seus critérios e
sistemas de avaliação.
A mudança no foco da aprendizagem, até então centrada no currículo,
para o foco no desenvolvimento de competências para a liberalidade requer a
implantação de metodologias problematizadoras e a sistematização de um sistema
de avaliação que promovam e validem a apropriação das competências pelo aluno.
A

transposição

de

um

sistema

que

avaliava

conhecimentos,

habilidades e atitudes, isolada e dicotomizadamente, para outro que identifique a
articulação mental operada pelo aluno entre esses três domínios, caracterizando a
apropriação de competências, obriga escolas e educadores a repensarem suas
práticas no objetivo de conferir à educação profissional a dimensão de educação
integral para a vida, o trabalho e a cidadania. Desta nova realidade decorre uma
nova compreensão das relações entre educação e trabalho, na perspectiva dos
processos de formação humana, que são absorvidas diferentemente pelos Estados
Nacionais, através das políticas públicas. No caso do Brasil, incorporam as
desigualdades como naturais e articulam-se organicamente à lógica do mercado do
processo de acumulação flexível, reforçando a exclusão2429. Para a construção plena
da cidadania, entende-se que o educando tem direito à educação de qualidade, a
qual lhe oferecerá a adequada inserção na sociedade que o envolve.

2428

KUENZER, Acacia Z. Ensino médio e profissional: as políticas do Estado neoliberal. São

Paulo: Cortez, 1997..
2429

KUENZER, Acacia Z. As mudanças no mundo do trabalho e a educação : novos desafios

para a gestão. In: FERREIRA, Naura C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos
desafios. São Paulo: Cortez, 1998.
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Esta formação para a cidadania leva implícita uma transformação da
realidade, assim, só ocorrerá quando o direito à informação, à reflexão, à palavra, à
crítica, lhe for oportunizado. O trabalho com as diferenças tem como base a
identidade na diversidade, na igualdade de direitos, o que somente ocorrerá com o
diálogo constante entre os conhecimentos.
Na construção de uma pedagogia cidadã é indispensável à construção
da autonomia moral e intelectual, com base no reconhecimento e valorização da
diferença, é indispensável no conjunto dos relacionamentos afetivos, sociais e
morais que constituem a vida na escola. Não se podem formar personalidades
autônomas, no domínio moral, com sujeitos submetidos a constrangimentos
intelectuais. Por certo não conseguirão ser livres moralmente, pois a autonomia
intelectual e moral se dá na troca entre todos os elementos do processo ensino
aprendizagem. Assim sendo, a autonomia implica relações de reciprocidade
intelectual e de cooperação, que torna os sujeitos capazes de tomar decisões,
levando em consideração os fatores para decidir e agir da melhor forma para todos.
Não se pode haver autonomia e cidadania quando se considera apenas os eu
próprio ponto de vista2430 .
Na pedagogia cidadã a escola é entendida como um espaço vivo e
democrático onde se efetiva a educação em permanência. Como Paulo Freire
afirma, “[...] a educação é permanente na medida mesma em que os seres
humanos, enquanto seres históricos, são seres inacabados2431 ”. O aprender para
toda a vida, o ser crítico, remete à idéia de rede de relações criadoras que articulam
reflexão permanente da realidade e sistematização de experiências. O processo de
ensino e aprendizagem na pedagogia cidadã é continuo e, aqui, é promovida a sua
interação com a vida.
Na perspectiva de uma pedagogia cidadão o professor tem por
objetivo, além de estimular o pensamento reflexivo, lógico e racional, proporcionar
2430

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. SENAC-RS. PPP. Porto

Alegre: SENAC RS, 2004.
2431

FREIRE, PAULO. Medo e Ousadia – Cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Ed. Paz e

Terra, 1997, p. 61.
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condições para o surgimento do pensamento crítico. A prática escolar, assim, tem
atrás de si condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de
homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o
papel da escola, da aprendizagem e das relações professor/aluno, de técnicas
pedagógicas, nem sempre permeável a um pensamento filosófico crítico2432.
Nesta pedagogia cidadã leva implícita uma nova forma de olhar o
mundo “[...] ser de totalidade, de abertura, de leveza, de clareza, de flexibilidade e
de sensibilidade, baseada numa ética solidária e cooperativa2433 ”. O ser humano
contemporâneo é o produto das suas escolhas ou das escolhas que outros fizeram
antes dele, e a humanidade em geral não parece feliz com o resultado disso. Cabe
então a pedagogia cidadã ensinar o educando a ser feliz! A tragédia pode estar
acontecendo, mas a luz interior está lá e chama-se Esperança. A ânsia de ser feliz,
que sustenta o ser humano, tranquiliza-se na certeza do saber ser feliz, através dos
fundamentos assimilados de que a felicidade depende de construção individual e
coletiva.
Ressalta-se que este tipo de pedagogia cidadã, o processo
educacional na educação profissional, nunca estará pronto ou acabado e, sim, em
constante simbiose e reconstrução coletiva, acompanhando “passo a passo” as
nuanças e mutações de seus integrantes e do mercado de trabalho. A nova
organização do mundo do trabalho tem como caraterística principal à participação de
todos os envolvidos no sentido de um objetivo comum. A participação do trabalhador
começa com uma compreensão da necessidade de uma nova postura diante do
trabalho, do mundo e de si mesmo. Na medida em que o trabalho é vivenciado como
uma das dimensões de sua existência, onde se realiza como indivíduo e como
cidadão, ele incorpora a atividade produtiva ao mundo da vida, onde produz e se
pode estabelecer boas relações, bem como, ser mais feliz2434.

2432

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. SENAC-RS. PPP. Porto Alegre: SENAC
RS, 2004, p.23.
2433
MORIN, Edgar. O Método. Porto Alegre; Ed. Sulina, 1999, p.163.
2434

GONÇALVES, Maria Helena Barreto. Formação Profissional SENAC – Uma Proposta

para o Setor Comércio e Serviços. Rio de Janeiro: SENAC/DN/DFP/DI, 1996, p.89.
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Em suma, essa proposta da pedagogia cidadã em ambas as
instituições estudadas é emergente, percebe-se esta prática em pequenos grupos
de educadores, ou seja, a luta ainda é longa. Mesmo assim constata-se que ao
buscar a proposta da pedagogia cidadã para a educação profissional, é por que,
todavia acredita-se na possibilidade de construir uma sociedade mais humana, mais
criativa e mais feliz. Isto porque se reconhece que a formação profissional é
demanda e meta dos que vivem do trabalho e que ainda em sua grande maioria são
excluídos, e se assenta na utopia da construção de uma sociedade onde a todos
caiba igualmente o trabalho, o conhecimento, a qualidade de vida a cidadania e o
prazer. Em caso contrário, a prevalecer o atendimento às demandas da acumulação
flexível, por tudo estar em perfeito acordo, que permaneça como está.

Resumo
O cotidiano das escolas técnicas tem evidenciado que a formação pedagógica
dos professores é em muitos casos relegada a segundo plano, então nos
perguntamos: quais as teorias pedagógicas que fundamentam a Educação
Profissional, na atualidade? A pesquisa evidenciou três tendências que são
apresentadas neste texto. Pedagogia taylorista/fordista; pedagogia das
competências ou toyotista e a nova pedagogia do trabalho: a cidadania.
Palavras Chaves: Teorias pedagógicas; educação profissional, escolas
técnicas.
Abstract
The daily technical schools has shown that teacher training is in many cases
relegated to the background, we then ask: what are the pedagogical theories that
underlie the Professional Education, at the moment? The research showed that three
trends are presented in this paper. Pedagogy Taylorist / Fordist; teaching skills or
pedagogy toyotist and the new work: citizenship.
Keywords: Pedagogical theories, professional education, technical schools.
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FORMANDO REDES DE APRENDIZAGENS PARA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS: EXPLORANDO O
MATERIAL CONCRETO NO ENSINO DE MATEMÁTICA
RESUMO
A presente comunicação apresenta as ações desenvolvidas em um projeto de
formação continuada de professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. A partir de oficinas sobre materiais concretos foram propostos
fóruns de discussão na plataforma Moodle, formando redes de aprendizagens, tendo
como propósito a retomada reflexiva do processo realizado.
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Tanise Paula Novello possui graduação em Licenciatura em Matemática pela
Universidade Federal do Rio Grande (2001) e mestrado em Educação Ambiental
pela Universidade Federal do Rio Grande (2006). Atualmente é doutoranda em
Educação Ambiental (FURG) e professora dessa instituição vinculada ao Instituto de
Matemática, Estatística e Física e atua na Assessoria Pedagógica da Secretaria de
Educação a Distância (EaD). Atua principalmente na formação de professores de
Matemática e na EaD.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta as ações desenvolvidas em um projeto de formação
continuada dirigido a professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Os docentes do Instituto de Matemática Estatística e Física
(IMEF) da FURG, em conjunto com acadêmicos do Curso de Licenciatura em
Matemática e egressos desse mesmo curso, propuseram um projeto com o objetivo
de discutir metodologias de ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental a partir da utilização de materiais concretos junto aos professores da
rede pública e dos alunos do curso de Pedagogia e Especialização para Professores
de Matemática da Educação a Distância (EaD) da FURG dos municípios de Santo
Antônio da Patrulha e Mostardas, RS, contemplando a formação continuada e inicial
desses sujeitos. O projeto consistiu em oficinas práticas em que foram abordados os
diferentes materiais concretos para ensino de Matemática e sua utilização em
classes dos anos iniciais. Paralelamente às oficinas foram propostos fóruns de
discussão na plataforma Moodle, formando redes de aprendizagens, tendo como
propósito a retomada reflexiva do processo realizado. A intenção desse trabalho
consistia em colaborar na formação continuada e inicial dos sujeitos envolvidos bem
como superar os baixos índices do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) observados nas escolas de atuação dos professores envolvidos.
JUSTIFICATIVA
O ensino de Matemática no Brasil tem suscitado infinitas discussões que
vão desde a formação inicial de professores que ensinam essa disciplina até seu
ensino propriamente dito, tendo desencadeado nos anos de 1970 um movimento
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reconhecido

como

Educação

Matemática.

Esse

movimento

envolve

tanto

educadores da área de Matemática quanto especialistas da área da Educação que
acreditam que a educação tradicional é insuficiente para o aprendizado da
Matemática. Como um dos pressupostos da Educação Matemática destaca-se a
importância de se considerar a realidade do aluno, levando-o a compreensão e a
construção do conhecimento matemático.
Os problemas no ensino de Matemática são discutidos no artigo “Uma
reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no Ensino da Matemática” de
Dario Fiorentini e Maria Ângela Miorim, docentes da Faculdade de Educação da
UNICAMP, no qual os autores revelam essa problemática abordando seus dois
polos, começando pelo aluno:
as dificuldades encontradas por alunos e professores no processo
ensino-aprendizagem da matemática são muitas e conhecidas. Por um lado,
o aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina,
muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado,
sente dificuldade em utilizar o conhecimento matemático “adquirido”; em
síntese, não consegue efetivamente ter acesso a esse saber de
fundamental importância (FIORENTINI & MIORIM, 1990).

A dificuldade no ensino da Matemática também é problematizada pelos
autores, na figura do professor:
O professor, por outro lado, consciente de que não consegue
alcançar resultados satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades
de, por si só, repensar satisfatoriamente seu fazer pedagógico, procura
novos elementos – muitas vezes, meras receitas de como ensinar
determinado conteúdo – que, acredita, possam melhorar este quadro. Uma
evidência disso é, positivamente, a participação cada vez mais crescente de
professores nos encontros, conferências ou cursos (FIORENTINI &
MIORIM, 1990).

Essa problemática é resultado, entre outros fatores, da forma abstrata
com que a Matemática tem sido abordada, com pouca demonstração concreta e
ausência de problematização dos conceitos a partir da realidade, o que dificulta o
entendimento dos discentes e traz como conseqüência o desgosto de muitos que
passam pela área das exatas. Muitos estudos têem mostrado que o material
concreto vem sendo utilizado como intermediário entre a teoria de sala de aula e a
aprendizagem, possibilitando que os estudantes façam experimentos e estabeleçam
relações entre as situações experienciadas com o uso desses materiais, levando-os
a abstração dos conceitos estudados.
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Micotti (1999, p.162) ressalta sobre a importância do ensino da
matemática estar vinculado a situações da vida diária:
o caráter abstrato dos estudos matemáticos surpreendem os
principiantes

nos

primeiros

contatos

com

o

mundo

de

idéias

e

representações, desprovidas das particularidades das coisas materiais.
Apesar de a matemática ser utilizada e estar presente da vida diária, exceto
para quem já compartilha desse saber, as idéias e os procedimentos
matemáticos parecem muito diferentes dos utilizados na experiência prática
ou na vida diária.

Existem diversas formas de ensinar matemática; o que é determinante
nesse contexto é a prática pedagógica do professor. É papel do professor de
matemática fornecer diferentes contextos para que os estudantes compreendam
tanto os conceitos abstratos quanto as manipulações simbólicas desses.
Atualmente, é grande o número de reprovações na disciplina de
matemática. As escolas vem enfrentando dificuldades ao tratar desse assunto, pois
muitas vezes demoram a identificar os motivos dessa problemática. O educador
precisa estar atento ao que o currículo oferece e tentar adaptá-lo, acrescentando a
ele recursos que possam facilitar e aprimorar o aprendizado do discente. E é nesse
contexto que os materiais concretos se configuram em uma possibilidade de recurso
a ser explorado no currículo, sendo apresentados como uma alternativa
metodológica nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática.
É prioritário, que o professor desenvolva uma proposta pedagógica que
realmente integre o material concreto, estabelecendo vínculos com o contexto social
de seus alunos e utilizando isso como ferramenta para o aprendizado. Um dos
objetivos é integrar os alunos no processo de experienciação, para tanto é preciso
definir antecipadamente os objetivos a serem cumpridos e metas a alcançar.
É preciso, também, considerar a diversidade que a tecnologia oferece
para a construção de conceitos matemáticos, uma vez que as crianças da
contemporaneidade estão imersas na cultura digital. Para Borba (2004), há o desafio
de não se pensar a Matemática como intocável e imutável, podendo, portanto, ser
transformada por diferentes formas de expressão cultural ou por mídias como a
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oralidade, escrita e interfaces digitais. Dessa forma, entendemos a importância de
trabalharmos a Matemática vinculada a alguns artefatos tecnológicos.
Entretanto o uso indiscriminado dos materiais concretos também há de
ser problematizado, pois muitos professores acabam aderindo ao uso desses
materiais por modismo ou pensando encontrar aí a salvação do ensino de
Matemática:
O professor nem sempre tem clareza das razões fundamentais
pelas quais os materiais ou jogos são importantes para o ensinoaprendizagem da matemática e, normalmente, não questiona se estes
realmente são necessários, e em que momentos devem ser usados.
Geralmente costuma-se justificar a importância desses elementos apenas
pelo seu caráter “motivador” ou pelo fato de se ter “ouvido falar” que o
ensino da matemática tem de partir do concreto ou, ainda, porque através
deles as aulas ficam mais alegres e os alunos passam a gostar da
matemática (FIORENTINI & MIORIM, 1990).

Dessa forma, visando a problematização do uso dos materiais concretos
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, propôs-se um projeto voltado para os
professores e estudantes dos municípios de Santo Antônio da Patrulha e Mostardas,
interior do Rio Grande do Sul, descrito a seguir.
O PROJETO
A partir do interesse dos professores de uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental localizada na Cidade de São José do Norte/RS, a equipe gestora da
escola buscou uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG),
no início de 2009, resultando projeto intitulado “A utilização de material concreto no
ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental” que se consolidou a
partir da parceria com professores e acadêmicos do curso de Licenciatura em
Matemática da FURG. O projeto teve como objetivo discutir o uso do material
concreto para o ensino de matemática com os professores das séries iniciais, a fim
de superar os baixos índices de aproveitamento dos estudantes da escola,
apontados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2005 e
2007. O índice alcançado em 2007, pela rede escolar deste município nos anos
iniciais, foi de 3,9 e a escola nesse contexto atingiu 2,9. Para superar esses
indicadores a equipe diretiva articulou com a universidade uma parceria, para
promover espaços de discussão e formação continuada dos professores,
especialmente no que tange a utilização de materiais concretos para o ensino de
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matemática, tendo em vista que os professores manifestaram dificuldade em
trabalhar os conceitos matemáticos, alegando que em sua formação inicial tiveram
ênfase na alfabetização da escrita e da leitura, em detrimento da alfabetização
matemática.
Com essa proposta foram beneficiados no ano de 2009, 30 professoras
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que estão atuando em sala de aula e mais
4 professoras que compõem a equipe diretiva da escola totalizando 34 professoras e
aproximadamente 472 alunos.
Por solicitação dos polos de apoio presencial que possuem cursos a
distância da FURG, nos municípios de Mostardas e Santo Antônio da Patrulha, no
interior do Rio Grande do Sul, no ano de 2010 o projeto foi reestruturado a fim de
atingir 30 alunos do Curso de Pedagogia (modalidade a distância), 28 alunos do
Curso de Especialização para Professores de Matemática (modalidade a
distância) e, ainda, 30 professores da rede pública de ensino de cada um desses
municípios. O projeto foi desenvolvido numa ação coordenada e integrada entre
os polos da Educação a Distância desses municípios, juntamente com o corpo de
docentes e acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade
Federal do Rio Grande.
A execução do projeto envolveu cinco acadêmicos do curso de
Licenciatura em Matemática, um mestrando em Educação em Ciências e três
professores da instituição. Esse grupo reunia-se semanalmente para planejar as
atividades e discutir as ações realizadas. O curso foi organizado em três encontros
presenciais, com um total de quatro turnos de trabalho.
Porém integrar os professores no processo de experienciação desses
materiais se fazia necessário, de modo a promover o debate e troca de experiências
de forma contínua, para que os professores se sentissem mobilizados a dar
continuidade a proposta, o que foi viabilizado ao se estabelecer espaços de diálogos
e trocas de experiências em redes de aprendizagens.
As Universidades, as Secretarias de Educação e as Escolas vêm
investindo na formação de grupos de professores para buscar soluções e
alternativas para minimizar os baixos rendimentos dos estudantes no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e na disciplina de matemática. Porém,
questões como tempo, deslocamento e disponibilidade tem marcado a dissolução ou
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não continuidade desses grupos, é nesse sentido que acreditamos na potencialidade
dos ambientes digitais e de encontros presenciais para a manutenção dos grupos.
OBJETIVOS DO PROJETO
•

Oportunizar aos futuros educadores e professores da rede de Santo Antônio
da Patrulha e Mostardas momentos de formação inicial/continuada dentro do
espaço escolar;

•

Possibilitar aos docentes o conhecimento sobre jogos matemáticos e como
estes podem auxiliar na aprendizagem dos educandos de forma mais
significativa;

•

Fomentar a reflexão acerca de atividades matemáticas, com vistas a
aumentar os índices do IDEB;

•

Promover espaço de discussão e problematização do ensino de conceitos
matemáticos;

•

Viabilizar aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática a
vivência da prática docente no âmbito da escola.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no desenvolvimento das oficinas contempla
abordagem teórica de cada material concreto numa perspectiva conceitual e
histórica, e posteriormente propõe-se atividades práticas de experienciação que
considera a manipulação do material, ao término de cada atividade realiza-se
análise reflexiva-crítica da mesma discutindo as possibilidades, limites e forma de
articulação com os conceitos matemáticos.
O planejamento do projeto se deu em dois momentos: inicialmente o
grupo de acadêmicos e coordenadores realizou o estudo teórico do material
concreto, elaborando um questionário a fim de coletar dados para reflexões
posteriores e planejar roteiros para a realização das atividades presenciais e a
distância; num segundo momento, nos municípios contemplados, foram realizadas
as oficinas em que se discutiram artigos e textos sobre o ensino de matemática no
contexto das séries iniciais e se promoveu a experienciação/manipulação dos
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materiais concretos através de atividades propostas encerrando cada atividade com
a discussão sobre as possibilidades dos materiais.
Entre os materiais concretos disponíveis se optou por trabalhar aqueles
disponíveis nos polos onde o projeto seria desenvolvido. Assim partimos desses
materiais para pensar a proposta pedagógica da oficina, tendo em vista que muitos
professores não utilizavam o material por falta de conhecimento ou, em alguns
casos, seu uso se restringia a uma exploração sem articulação conceitual com a
Matemática. Diferentes são as possibilidades de vinculação conceituais de cada um
dos materiais concretos, contudo elencamos alguns conceitos principais para
explorar cada um dos materiais selecionados, apresentados a seguir:
•

Blocos lógicos: relações de conjuntos envolvendo as operações
básicas.

•

Ábaco: valor posicional do número, sistema de numeração decimal e
operações de adição e subtração.

•

Material dourado: sistema de numeração decimal e propriedades das
quatro operações fundamentais.

•

Cousinaire:

quatro

operações

básicas

e

suas

propriedades,

decomposição dos números e proporção.
•

Disco de frações: conceitos de fração, operações com números
fracionários e relação de proporção.

Porém utilizar o material concreto por si só, não garante aprendizagem, é
fundamental a reflexão do professor nesse processo, enquanto mediador da ação e
articulador das situações experienciadas no material concreto e os conceitos
matemáticos, para uma posterior abstração e sistematização por parte dos alunos.
Dessa forma, além das atividades presenciais foram propostas atividades
online para, a partir de redes de aprendizagem, para possibilitar problematizações e
reflexões das ações desenvolvidas no projeto e a conversação entre os participantes
em

num

espaço

disponibilizado

na

Plataforma

Institucional

Moodle

(http://ww.sead.furg.br), caracterizada como um Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA).
Os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser caracterizados como
“novos ‘campus virtuais’ [onde] os professores e os estudantes partilham os recursos
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materiais e informacionais que dispõem. Os professores aprendem ao mesmo tempo
que os estudantes” (Lévy, 2007, p.171), onde a formação contínua de professores é
um dos objetivos mais em destaque na aprendizagem aberta e a distância.
A alternativa de uso da plataforma Moodle foi decorrente da distância
territorial entre os municípios onde o projeto foi desenvolvido e a sede da FURG no
município de Rio Grande – RS. Dessa forma optou-se por aproximar esses sujeitos
através do virtual, criando-se o que Moran (2010) identificou como redes de
aprendizagem, permitindo que a formação continuada dos professores pudesse se
dar em diferentes lugares, juntos e separados:
As redes, principalmente a Internet, estão começando a provocar
mudanças profundas na educação presencial e a distância. Na presencial,
desenraizam

o

conceito

de

ensino-aprendizagem

localizado

e

temporalizado. Podemos aprender desde vários lugares, ao mesmo tempo,
on e off-line, juntos e separados. Como nos bancos, temos nossa agência
(escola), que é nosso ponto de referência; só que agora não precisamos ir
até lá o tempo todo para poder aprender.

A criação dessas redes de aprendizagem foi fruto da organização dos
participantes do curso em uma comunidade virtual proposta pelos professores
ministrantes. A criação das comunidades virtuais só é possível pelo avanço das
“redes digitais”. Assmann (2005, p.7) “indica para a imersão do homem num
enredamento que causa profundas alterações na relação comunicativa entre os
seres humanos e utiliza o termo redes digitais em contraposição a outros termos já
difundidos como as tecnologias de informação e comunicação (TICs)”.
Nessa rede de aprendizagem os professores puderam socializar suas
experiências sobre o uso dos materiais em suas escolas, conforme se pode
perceber a seguir nos relatos sobre atividades com os blocos lógicos:
Fizemos

assim

o

jogo

das

diferenças.

Todos

em

circulo

participaram. Montei com um papelão um tabuleiro com quatro quadros
onde elas colocariam as peças. Foi uma atividade muito interessante, pois
fez com que as crianças pudessem refletir sobre qual peça usar, discutir em
grupo e chegar a uma conclusão sozinhas. Acredito que com esta atividade
as crianças entenderam melhor os conceitos de conjuntos e de atributos
das peças. O material permitiu que visualizassem de forma concreta a
situação problema apresentada [Professor A].
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Minha principal intenção em realizar essa atividade era de mostrar
as cores, e as formas que existem, pois muitos não conhecem, e após ter
utilizado os blocos pude perceber que aqueles que não conheciam as cores
e nem as formas hoje já estão mais familiarizados com elas, acredito que a
atividade ajudou bastante no processo de aprendizagem das crianças, com
certeza a utilização dos materiais concretos vinculados as ações
pedagógicas ajudam muito na aprendizagem [Professor B].

Nas falas desses professores é possível identificar a satisfação do
trabalho com o material concreto. Por meio da rede de aprendizagem instituída essa
satisfação pode ser socializada com os participantes e proponentes do projeto,
apesar da distância geográfica, subsumida pela interação mediada pela tecnologia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As professoras que trabalham na Educação Infantil e dos anos iniciais do
ensino fundamental que participaram das oficinas, relataram que suas práticas
pedagógicas foram alteradas desde o início das atividades e suas aprendizagens em
relação aos materiais concretos, permitiu que vivenciassem uma nova metodologia
em suas aulas.
Constatamos que as professoras mudaram suas opiniões sobre o material
após as oficinas. No início da proposta a maioria não acreditava nas diferentes
possibilidades de aplicações do material concreto para o ensino de Matemática,
porém hoje afirmam que suas aulas mudaram, tornando-se o uso desses materiais
uma prática tão prazerosa que pretendem continuar esse trabalho.
A equipe pode vivenciar a mudança de atitude dos professores através
dos fóruns, propostos e desenvolvidos no Moodle, a partir da rede de aprendizagem
que se formou entre os integrantes do projeto, pois os professores passaram a
entender com mais seriedade o trabalho que estava sendo proposto, tendo os
estudos lhes proporcionando não apenas novos conhecimentos, como também uma
nova relação entre professor e aluno.
Através da prática realizada, concluímos que a utilização dos materiais
concretos, auxilia na aprendizagem dos alunos quando há o comprometimento do
professor em demonstrar o significado desses materiais de modo que seu uso nas
aulas não se torne apenas momentos de distração. Também é necessário que o
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professor reflita sobre as atividades que estão sendo realizadas, pois nesses
momentos os docentes analisam como estão suas práticas pedagógicas, o que foi
possibilitado pela rede de aprendizagem formada.
Acreditando na importância da formação continuada desses profissionais,
esperamos com nosso trabalho contribuir para superar as diferentes dificuldades
encontradas por professores e alunos no desenvolvimento dos conceitos
matemáticos, ao se proporcionar aos professores uma qualificação profissional e
aos acadêmicos envolvidos no projeto uma experiência significativa em sua
formação inicial.
ABSTRACT
This communication presents the actions undertaken on a project for continuous
training of teachers who teach mathematics in the first years of elementary school. In
workshops on concrete materials were offered discussion forums on the Moodle
platform, forming networks of learning, and its goal the return of reflexive process
undertaken.
KEYWORDS
Teacher training - concrete material - learning network
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FORMARE, tem experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino e
Formação de Professores, atuando principalmente nos seguintes temas: educação,
narrativas autobiográficas em educação e formação de professores, coordenou o
projeto de estudos narrativos em EAD com financiamento FAPERGS.
Resumo
Este trabalho apresenta uma investigação sobre o uso das narrativas
autobiográficas em EAD, apontando suas limitações e ampliando possibilidades de
utilização. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, realizada em um polo do
curso de Pós-Graduação em Educação do IFSUL. Foi possível notar que a
ferramenta permite uma reflexão significativa sobre profissional que “eu sou”,
agregando conhecimentos para a construção do profissional que “eu desejo ser”.
Palavras-Chave: Formação continuada; narrativas autobiográficas;
aprendizagem em EAD.
Introdução

Vivemos um momento de superficialidade, as transformações acontecem em
alta velocidade, as relações com o outro e com os objetos de aprendizagem são
cada vez mais aligeiradas. Muitos dos formadores de professores questionam-se
sobre quais estratégias utilizar para que a formação vivenciada pelos alunos sejam
significativas ao ponto de serem capazes de transformar estes sujeitos de
aprendizagem? Perguntam-se ainda, como superar o vazio discursivo constatado
através de teorias repetidas por muitos que parecem não ser capazes de oxigenar
as práticas seculares do campo educacional?
Neste sentido, muitas estratégias e pesquisas vêm sendo desenvolvidas.
Uma destas estratégias, inicialmente utilizada na Europa, em cursos de formação de
adultos, é a narrativa autobiográfica.

A proposta descrita para este grupo tinha

como objetivo inicial a percepção por parte do aluno sobre o que desejava aprender,
do para que desejava aprender determinado assunto, e de como estas
aprendizagens que buscavam poderiam auxiliar o projeto realizado para si. (NÓVOA
& FINGER, 1998)
Este trabalho apresenta um relato da experiência das propostas História de
Vida, Conhecimento de Si e Escritas de Si em um Curso de Especialização intitulado
Espaços e Possibilidades para a Educação Continuada (CPEAD), promovido pela
Universidade Aberta do Brasil (UAB), através do Instituto Federal de Educação
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Ciência e Tecnologia Sul rio-grandense (IFSul).

A seguir, far-se-á uma breve

reflexão sobre os pressupostos teóricos deste tipo de pesquisa, bem como a
descrição do trabalho realizado, uma análise inicial deste e uma breve conclusão.
As narrativas autobiográficas e a Educação a distância
Em pouco mais de uma década, as narrativas autobiográficas difundiram-se
em diversos países, especialmente nos cursos de formação inicial e continuada de
professores. O rompimento da objetividade fez com que houvesse a percepção de
que o professor era também uma pessoa (NÓVOA, 1995), e que de alguma forma a
formação deste precisaria incluir a formação da pessoa-professor.
As narrativas autobiográficas apresentam-se como uma possibilidade2435 de
significação e de apropriação do discurso à prática, e talvez daí decorra que esteja
sendo tão utilizada nestes cursos.
A utilização destas narrativas tem atravessado os currículos de diferentes
maneiras. Em muitos cursos, a estratégia utilizada para a incorporação desta
atividade está sendo o aparecimento na grade curricular de disciplinas, seminários
ou temas cujo foco é disponibilizar espaço-tempo para estas narrativas.
Com o incentivo à educação, muitos cidadãos obtiveram acesso às
instituições de nível superior o que leva-nos a necessidade de ampliação dos
sistemas educativos e conseqüente ampliação e qualificação dos docentes. Dessa
forma, com a constante modernização tecnológica e cultural, esses professores
buscam cada vez mais a formação continuada como forma de atualização e
melhoria da qualidade de sua prática educativa.
Percebe-se, que “está ocorrendo uma passagem da Sociedade Industrial,
que privilegia a cultura do ensino, para uma Sociedade em Rede, que dá ênfase à
cultura da aprendizagem” (BEHAR, 2009, p.15), o que leva-nos a convergir para a
construção de um novo modelo educativo.
Ou seja, o conhecimento resulta da ação do sujeito como fonte de iniciativa
(ação), liberdade (opção) e compromisso (responsabilidade), sendo o aluno,
protagonista no processo da aprendizagem, construída de forma cooperativa e
2435

Trata-se de uma possibilidade. O maior ou menor de transformação do sujeito depende de diversos
aspectos: a intensidade dedicada pelo aluno à atividade, a qualidade de interação dos grupos de
compartilhamento das narrativas, as possibilidades teóricas e emocionais deste aluno que lhe permitam fazer
reflexões de maior qualidade, entre outros.
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reflexiva (FERRETTI et al., 2004). Neste contexto, o aluno pode utilizar-se de
diversas ferramentas mediadoras2436 para a construção do seu conhecimento, entre
elas, o computador e a internet.
Devido à presença, cada vez mais frequente, da internet nos lares
brasileiros, informar-se sobre acontecimentos, buscar conceitos e atualizar-se é
cada vez mais fácil. Pensando nisso e na comodidade e nas facilidades da web, a
Educação na modalidade a Distância (EAD) é cada vez mais utilizada como meio de
ensino-aprendizagem. Segundo Behar (2009, p.16),
(...) a Educação a Distância, pode ser definida como uma forma de
aprendizagem organizada que se caracteriza, basicamente, pela separação
física entre professor e alunos e a existência de algum tipo de tecnologia de
mediatização para estabelecer a interação entre eles.

Certamente, prossegue Behar (2009, p.24) “trata-se de um novo patamar em
que não se podem adaptar modelos pedagógicos derivados do ensino presencial
para a distância.” No entanto, é preciso ter em conta que os conceitos de ensino e
de aprendizagem não se transformam pelo simples fato do meio ter se transformado.
Se o professor focaliza o ensino como a transmissão de informações, na EAD a
preocupação deste professor será disponibilizar o máximo de informações e da
melhor maneira possível para que o aluno aprenda, pois para ele aprender designa
acumular informações. Assim segue a autora afirmando, “a ruptura paradigmática
significa a construção de novas matrizes que sustentem a gestão da distância
pedagógica, novos pilares que sustentem esse novo conhecer, viver, ser e esse
novo fazer a distância”, o que passa pela formação destes professores no sentido de
reconstrução/ressignificação/problematização de suas matrizes epistemológicas.
Neste sentido, apresentar-se-á as temáticas e o curso, buscando compartilhar a
forma como se tem desenvolvido os mesmos no próximo item deste trabalho.
As temáticas e o curso: contexto da experiência
O curso analisado é um Curso de Especialização, ofertado para os
profissionais da rede pública municipal e estadual, como formação continuada, em
cinco polos, cidades diferentes. O currículo deste é dividido em temáticas, e logo
após uma introdução as tecnologias (TICs), que neste caso são o meio e não o fim
2436

Entende-se ferramenta como um meio através do qual a atividade externa humana se orienta no
sentido de dominar e triunfar sobre a natureza, como sugere Vygotsky.
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objetivado pelo curso, o primeiro conjunto de temáticas é História de Vida,
Conhecimentos de si e Escritas de si (HVEC).
O curso baseia-se no modelo adotado pela UAB: professor-conteudista,
professor-formador, tutor a distância e tutor presencial. Neste caso, o professorconteudista e formador foram a mesma pessoa, pelo entendimento que a
coordenação do curso teve de que seria necessário a vivência de pelo menos um
polo pelo professor conteudista, sendo este polo, o primeiro, a referência deste
trabalho descritivo.
O curso propõe uma relação de autoconhecimento, a partir de uma análise
da trajetória de si, em uma perspectiva que busca tornar visíveis os saberes e os
poderes que atravessam e produzem a educação, conforme explicita o Projeto do
Curso.
Nesse sentido, dispuseram-se os módulos como grandes grupos de
conhecimentos, cada qual com sua diversidade e multiplicidade. Assim, as temáticas
HVEC se incluem no primeiro grande grupo do curso em que o aluno-professor
deverá “jogar” com a educação de si, valorizando as experiências profissionais numa
perspectiva que favoreça a percepção de si nas relações do ambiente educacional,
qualificando suas possibilidades de agentes facilitadores da produção de saberes.
(TARDIF, 2002)
O objetivo geral dessas temáticas é o conhecimento de si, expresso nas
escritas das narrativas de história de vida e formação, com a atitude docente
desenvolvida, visando à superação de modelos automatizados pela experiência e ao
desenvolvimento da atenção consciente e de uma escuta sensível.
Além disso, conhecer e descrever as experiências vivenciadas ao longo da
trajetória de vida e escolarização, compreender a relação entre a própria história de
formação e os modelos pedagógicos adotados, desenvolver a atenção consciente,
que permita a superação da cópia de atitudes e conceitos adquiridos de maneira
inconsciente e automatizados ao longo da vida, desenvolver a atitude de escuta
sensível buscando a alteridade e realizar a escrita de sua própria história.
A temática tem trinta e cinco horas aulas e foi desenvolvida ao longo de três
semanas. As semanas são divididas por unidades, sendo assim temos as unidades
A - História de Vida, B - Conhecimento de Si e C - Escritas de Si. Cada etapa tem
dez horas, além de um encontro presencial, que acontece ao final da temática. O
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encontro é realizado no polo e participam o professor e os tutores a distância,
juntamente com os tutores presenciais e alunos.
As unidades ficam disponíveis para os alunos de segunda-feira a segundafeira, pois essa é uma das necessidades dos alunos desse curso, nesse polo, eles
necessitam do final de semana para finalizarem as unidades.
Na unidade A, os alunos assistiram a uma apresentação elaborada pelo
professor Sujeitos da Educação como introdução aos temas, leram o conteúdo de
um site, assistiram ao filme Escritores da Liberdade no polo, participaram de um
fórum intitulado “História de Vida”

2437

, leram metade do livro da autora Magda

Soares Metamemória – memórias: travessia de uma educadora e realizaram uma
escrita narrativa sobre as experiências educativas enquanto alunos (a) e/ou
aprendentes que marcaram suas trajetórias. Dessas atividades, apenas o filme teve
dia e hora exatos para exibição, pois é proposital o encontro entre os alunos para
assistir ao filme. As demais atividades. Eles poderiam escolher em que momento
iriam desenvolver.
Na unidade B, cada um deles criou uma espécie de álbum a partir de dez
fotos ou objetos que expressassem os momentos mais marcantes de sua vida. A
maioria dos alunos desenvolveu essa atividade através do Microsoft Office
PowerPoint. Além disso, realizaram uma colagem de uma página, que expressasse
“Quem sou eu?”, continuaram a leitura do livro de Magda Soares, citado
anteriormente e contaram, sob a forma de um texto narrativo, os motivos que os
levaram a ser e permanecer professor (a).
Na unidade C, eles leram um artigo, Memoriais de autoria do professor,
participaram do fórum “Memoriais”

2438

e escreveram, sob a forma de um texto

narrativo, sua história de vida.
No encontro presencial, realizado no polo, cada aluno apresentou o seu
memorial para um grupo de quatro colegas e escutou as suas apresentações. Ao
escutar as histórias de suas vidas, eles solicitaram esclarecimentos e teceram
2437

O objetivo deste primeiro fórum é debater acerca da importância das histórias de cada um (a) no processo
educativo, com base em todos os materiais disponibilizados nas atividades anteriores e a pergunta norteadora é
“Qual a importância da história de vida dos alunos e dos professores em uma sala de aula? De que forma
conhecer, escrever e refletir sobre a história de vida de cada um pode auxiliar no trabalho educativo?”
2438
O objetivo deste segundo fórum é debater acerca da importância/relevância da escrita de memoriais na
formação de professores e no auxílio que esta atividade pode trazer para a aprendizagem escolar e a pergunta que
norteou o fórum foi “Os memoriais podem auxiliar na formação de professores? De que maneira? E no cotidiano
escolar? De que forma?”
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comentários que promoveram a ampliação da compreensão acerca dos outros e de
si mesmos. Antes dos relatos, o professor os orientou para terem muito cuidado com
o outro, pois, nesse momento, ele encontrava-se exposto. Finalmente, após o
momento presencial, os alunos reescreveram sua história, com base nos diálogos
do encontro.
A análise: metodologia e impressões iniciais
Pensando em realizar uma análise, a partir das impressões dos alunos,
foram elaboradas seis questões fechadas e duas abertas que foram aplicadas na
forma de questionário ao total dos alunos do polo. As perguntas do questionário
tiveram como objetivo auxiliar na descrição do contexto da pesquisa e coletar a
percepção destes alunos sobre a adequação do uso das narrativas autobiográficas
de vida em meio virtual, sobre a adequação das atividades propostas como
sensibilização para que se chegue à escrita destas narrativas, sobre as possíveis
dificuldades encontradas, tais como a transposição de suas experiências para o
meio virtual, a solidão (ou não) sentida.
Os alunos relatam que sua principal dificuldade com relação ao curso está
sendo realizar as temáticas de acordo com o tempo proposto. Mais ou menos a cada
mês, há a troca de temática e espera-se que o aluno tenha acabado as tarefas da
temática anterior. Este modelo curricular dá pouca flexibilidade para a realização das
tarefas pelo aluno.
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Por outro lado, o fato de acompanharem as temáticas como turma, e de
terem que mantê-las em dia, obriga-os a um disciplinamento que parece estar sendo
efetivo no sentido de minimizar a evasão, bastante elevada nos cursos a distância.
Até o presente momento, passado um semestre de curso, dos quarenta alunos do
polo em questão, trinta e sete estão cursando, estando aprovados nas quatro
primeiras temáticas do curso, o que levantaria a hipótese de que talvez o
disciplinamento e o sentimento de pertença ao grupo, à turma, possam estar
colaborando para o não abandono do curso e a superação do que Behar (2009,
p.26) nos aponta:
(...) como existe muita flexibilidade de tempo e espaço
na EAD, os alunos precisam se empenhar em definir horários
fixos de estudo em casa e/ou no trabalho para se dedicar ao
curso e ter disciplina para tal. Muitas vezes, por existir uma
distância física entre professor e aluno, pode-se observar uma
sensação de isolamento por parte do aluno.
No caso do polo investigado, as principais vantagens apontadas relacionamse com o encurtamento da distância entre o aluno e a universidade. Possivelmente
isto se deve ao fato de Rosário do Sul estar á 124 Km da universidade pública mais
próxima. Os alunos demonstram ter o desejo de estudar “cercado” pelo fato de não
poderem se deslocar. A oferta de cursos a distância permite que a universidade
realize formação com pessoas que dificilmente teriam condições de aprimorar sua
profissão fora de sua cidade de origem.
Especificamente sobre a temática trabalhada HVEC, os alunos relatam que
acreditam que a mesma contribua, principalmente, promovendo o autoconhecimento
em geral. Além disso, relatam que as temáticas servem para desenvolver a
percepção das diferenças entre os alunos, ampliando a própria sensibilidade e a
realizar um projeto de si: qual professor eu sou e que professor desejo me tornar.
A seguir, uma breve conclusão.
Conclusão
É importante frisar que o trabalho encontra-se em fase incial de análise e as
questões ainda não foram completamente analisadas. Além disso, a partir destes
2061

Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011,
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078
_________________________________________________________________________________

questionários, pensa-se em realizar, com alguns alunos entrevistas semiestruturadas, com vistas a ampliar a compreensão acerca das questões.
Para concluir, é possível afirmar, a partir da análise da estrutura do curso e
dos questionários aplicados, que sua estrutura tem contribuído para o baixo índice
de evasão/reprovação, já que do total de 40 alunos, 37 concluiram com êxito o
primeiro semestre, e contribuído, também, para a realização das expectativas dos
alunos quanto à própria formação, qualificar sua prática profissional.
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Abstract
This paper shows an investigation about the use of autobiographical
narratives in DE, identifying its limitations and increasing its usability. This is a
quantitative and qualitative research, carried out by a pole of Postgraduate Education
from IFSUL. It was noted that this tool allows an important reflection about the
professional that “I am”, adding knowledge to build the professional that “I want to
be”.
Key-Words: Continuing formation, autobiographical narratives, learning in DE.
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RESUMO
O trabalho relata a experiência do grupo de pesquisa como dispositivo de
formação. Problematizamos, ampliamos questões estudadas, no caso, as narrativas
autobiográficas Dessa maneira, interessamo-nos por pesquisar como trajetórias
individuais influenciam a escolha profissional pela docência. Utilizando-nos das
nossas histórias de vida, sendo nós objetos da nossa pesquisa.
Palavras-chave:
autobiográficas

Grupo

–

experiência

–

formação

–

narrativas

O começo do grupo
Toda a terça a noite um encontro, durante duas horas nos reunimos para
iniciar e iniciarmo-nos à pesquisa, inicialmente para dar conta das pesquisas dos
alunos de pós-graduação. A princípio, cuidávamos de trocar questões interessantes
sobre o que é pesquisa, o que é pesquisa quantitativa, o que é pesquisa qualitativa,
quais as abordagens de pesquisa utilizadas no campo da educação, entre outras.
Após a defesa dos artigos de conclusão, continuamos nos reunindo, agora em
menor número, para aprendermos juntos, aprofundamos, problematizamos,
ampliamos as questões estudadas.
O funcionamento de estar no grupo foi se modificando. Inicialmente, uma
preocupação, por parte da professora, mais didática, ter de coordenar o caminho,
saber as respostas, portar-se “adequadamente”. Ao longo do ano, um afrouxamento
nestas relações, e a postura de compartilhar o aprendizado institui-se.
Seleções de textos, atividades, livros acontecem pela professora. Mas o
grupo vai direcionando de acordo com interesses e necessidades. “Penso que a
criação de um grupo de pesquisa e, sobretudo, a manutenção de seus integrantes,
não deva estar balizado somente na congregação de pesquisadores que têm um
foco epistemológico comum” afirmam Oliveira & Peres (2009, p.460), acrescentando
a isto que além do interesse acadêmico parece-lhes “fundamental que, em seu
interior, haja lugar para (com) vivências entretecidas com afetos”.
Assim começou o nosso grupo de pesquisa, hoje constituído por dois
professores doutores, duas alunas mestrandas (UFPEL e FURG), cinco alunos
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especialistas e duas alunas de graduação, sendo que uma com bolsa de Iniciação
científica. Atualmente, nossa linha de pesquisa se dá no campo da formação de
professores, mais especificamente com o uso de narrativas autobiográficas na
constituição do sujeito enquanto professor.
Percebemos, ao refletir sobre a experiência, que outra lógica de aprender foi
surgindo. Aprendemos sobre pesquisa, aprendemos um pouco sobre o que cada um
estava aprendendo. Um aprender mediado pelo outro, um aprender com e pelo
outro. Intensa partilha, intensa aprendizagem oriunda de uma experiência de estar
junto e de querer descobrir o que o outro tem a ensinar
Aliás, “ninguém se constitui sozinho”. Uma pessoa isolada pode inovar, mas
os limites são mais estreitos e o esforço muito maior para um rendimento menor. Na
educação, tudo é grupal: o aprender, o estudar, o trabalhar o pesquisar... Trabalhar
em grupo é uma condição. Ter outro ombro para trabalhar é, sem sombra de
dúvidas, uma retribuição extraordinária de aprender e ensinar, de ensinar e
aprender, sem saber bem quando começa uma e outra (CURTO, 2000). Pois, é
evidente que uma é inerente e indispensável para a outra. Compartilhar parte do
conhecimento, das dúvidas, saberes, inseguranças, facilidades, dificuldades e
vivências, é uma atitude de tamanho desprendimento do próprio eu, sem jamais
perder a própria individualidade.
Narrativas e escritas de si
Atualmente, muitos processos envolvem a escrita de um memorial que tem
por característica enriquecer a narrativa dos fatos com significações, análises e
entrelaçamentos. Assim, quando se faz um memorial, para atender a um
determinado tipo de finalidade, conta-se as experiências formativas e profissionais,
relacionando-as com cenários e tempos, tecendo a análise dos mesmos.
Sempre que se escreve um memorial sobre si mesmo, ele passa a ser uma
narrativa autobiográfica. Mas, o que é uma narrativa?
Narração é um relato organizado de acontecimentos
reais ou imagináveis. Deve-se destacar o movimento dos fatos,
mantendo aceso o interesse do leitor, expor os acontecimentos
com rapidez, relatando-se apenas o que é significativo. A
narração envolve: quem? Personagens; quê? Atos, enredo;
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quando? A época em que ocorreram os acontecimentos; onde?
O lugar da ocorrência; como? O modo como se desenvolveram
os acontecimentos; por quê? A causa dos acontecimentos. Na
narração, deve-se evitar que os acontecimentos se amontoem,
sem nenhum significado.2439
A narrativa autobiográfica utiliza-se da própria vida, auto–própria, bio–vida,
gráfica–escrita,

para

escrever

sobre

acontecimentos.

Escrever,

conhecer,

compreender as histórias de vida permite que tratemos as pessoas não como
tábulas rasas. Os sujeitos não são como papeis em branco, mas constituídos pelas
marcas de suas trajetórias, tanto históricas, como culturais, afetivas, psicológicas,
sociológicas, antropológicas, entre outras. A escrita de si e a narrativa autobiográfica
podem produzir uma apropriação sobre o próprio enredo da vida. Assim, projetar
aquele em que desejo me tornar pode auxiliar no direcionamento de forças, na
criação de metas intermediárias, no conhecimento de si, no cuidado de si.
Na pesquisa-formação, propõe-se a autoformação a partir da escrita, do
relato, da partilha e da reflexão sobre a própria vida. A Pesquisa-formação (JOSSO,
1988, 2004) é um veio das Histórias de Vida na qual o foco não está em escrever a
história de alguém, mas de narrar-se no interior de um grupo, buscando o caminho
de si mesmo. De acordo com esta metodologia, deve-se constituir um grupo e
trabalhar-se com a narrativa oral e escrita da história de vida de cada um dos
participantes do grupo. Sendo o objetivo compreender os processos de
aprendizagem e formação, o enfoque é perceber como cada qual forma-se professor
ao longo de sua vida, percebendo que o que um sujeito é enquanto professor é
parcial, porque ele o é em sua carreira, em sua vida religiosa, em sua vida pessoal.
(CLANDININ & CONNELY, 2004) Estes e outros pressupostos de uma pesquisaformação são importantes e são a opção de metodologia e de formação adotadas
neste trabalho.
Para tanto, Ferraroti (1988) afirma que

a especificidade do método biográfico implica a
ultrapassagem do quadro lógico-formal e do modelo
mecanicista que caracterizam a epistemologia científica
2439

http://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=7081. Acesso em 08/04/2010 ás

7:27.
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dominante. Se queremos utilizar sociologicamente o potencial
heurístico da biografia sem trair as suas características
essenciais (subjetividade, historicidade), devemos projetar-nos
para fora do quadro epistemológico clássico. (p.29)
Sob essa ótica, tratar-se-á de descrever as experiências de pesquisaformação realizadas no interior do grupo de pesquisa.
A pesquisa do grupo
“Na perspectiva etnossociológica as experiências vividas constituem
verdadeiras jazidas de saberes que devem ser explorados em proveito do
conhecimento sociográfico e sociológico. (...) Não se trata aqui de tentar
compreender um indivíduo, mas um fragmento de realidade social-histórica:
um objeto social.” (BERTAUX, 2010, p. 60)

Durante dois semestres o grupo vem estudando primeiramente o campo da
formação de professores (NÓVOA, 1995a , 1995b), e logo a seguir pesquisaformação (JOSSO, 2004) e etnometodologia (BERTAUX,

2010). A partir daí,

decidiu-se montar um projeto de pesquisa que visasse ampliar as concepções de
formação vigentes, através das metodologias narrativas estudadas. Sendo assim,
propõe-se que o grupo narre sua formação em entrevistas semi-estruturadas
realizadas em profundidade com cada um de seus membros, a partir das questões
“Como você se constituiu o profissional que hoje é?” e “Que fatores
influenciaram sua formação?”.
As entrevistas serão transcritas e formarão o córpus que será utilizado para a
análise das questões. A pesquisa segue a abordagem de pesquisa-formação, uma
vez que ao mesmo tempo em que permite construir conhecimentos, produz como
efeito a possibilidade de formação dos sujeitos que fazem parte deste grupo
(JOSSO,

2004).

Além

disso,

propõe-se,

a

partir

do

entendimento

da

etnometodologia proposta por Bertaux (2010), utilizar as narrativas para construir
conhecimentos acerca dos contextos e culturas que formam este professor na
sociedade contemporânea. Assim, além da investigação-formação, cujo objetivo
estaria mais centrado na escrita e compreensão da vida como um todo, bem como
na formação dos participantes dos grupos, há um centramento na cultura de
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formação do professor na sociedade atual. Ainda que Bertaux (2010) proponha uma
pesquisa mais focada, fechada em torno de uma questão, utilizar-se-á o grupo de
investigação-formação em sua configuração mais aberta, realizando o recorte
necessário para compor este córpus de análise.
Concluindo relato de experiência...
Percebemos a importância do grupo como dispositivo na
formação de professores. Dispositivo entendido por nós
como espaço que possibilita a experiência mobilizadora de saberes,
representações instituídas e outras formas criativas de pensar
as relações e a formação, de pensar outras formas de vida.
O espaço grupal favorece a construção de um imaginário instituinte
quando conceitos, esterótipos, valores, preconceitos, estigmas,
crenças são problematizadas, são desconstruídas e outras
possibilidades atravessam as pessoas,
acionando múltiplas aprendizagens.
(OLIVEIRA, 2009, p.190)
Um espaço de aprendizagem em que outros modos de funcionamento e
partilha são possíveis foi o alcançado num grupo de terça com muita troca de
experiência e pesquisa.
Um aprendizado, conviver com a verdade do outro; respeitar o outro,
mantendo-o próximo e não o apartando
Uma imagem que transforma a concepção de aprendizagem em co-aprender,
co-narrar, com-partilhar.
Experiência e pesquisa.
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ABSTRACT
The paper reports the experience of the research group as a training device. We
problematize and expand the issues studied, which are, in this case,
autobiographical narratives. To this extent our interest is in researching how
individual trajectories influence somenone's career choice for teaching. Our life
stories and we ourselves are the objects of this research.
Keywords: Group - experience - training - autobiographical narratives
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA ATUALMENTE
Resumo
O presente trabalho tem por finalidade pesquisar sobre o ensino de Língua
Portuguesa atualmente. A partir de entrevistas realizadas com alunos, pais e
professores de escolas de ensino fundamental da rede particular e pública
localizadas na cidade de Pelotas, pude observar quais os objetivos dos professores
com suas aulas, o que os alunos pensam e oque aprendem na aula de Português.
Palavras- chave: Língua Portuguesa, Ensino, Gramática.
INTRODUÇÃO
Essa pequena pesquisa tem como objetivo descobrir como a disciplina de
Língua Portuguesa está sendo trabalhada nas escolas da cidade de Pelotas.
Com base nos os dados coletados consegui identificar as dificuldades
enfrentadas pelos professores e alunos e, baseada nas teorias estudadas ao longo
do curso, propor algumas modificações para um ensino de mais qualidade. Os
principais objetivos deste trabalho foram: verificar o que os alunos aprendem na aula
de português; descobrir quais metodologias os professores utilizam no decorrer das
aulas; saber a opinião dos pais com relação ao conteúdo de português presente nos
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cadernos de seus filhos; identificar possíveis dificuldades enfrentadas por
professores e alunos e sugerir mudanças.
No trabalho em questão pretendi verificar como anda o ensino de Português
nas séries iniciais e propor algumas mudanças.
Acredito que o professor de Língua Portuguesa seja aquele que leva o aluno
a usar sua língua com plenitude, aluno este, capaz de adequar o ato verbal às
situações reais de comunicação e desenvolver um olhar crítico diante do discurso
alheio. Para isso, se faz necessário impor uma abertura da aula de Português à
pluralidade dos discursos, para assim atingir a vida real e a integração da escola
com a sociedade. A gramática tradicional deve ser ensinada, mas dentro do texto,
em um contexto, não abordada em frases soltas, inventadas, voltada para
nomenclaturas. Antunes2440 salienta: “A gramática existe em função da compreensão
e da produção de textos orais e escritos”. Desse modo o professor deverá levar para
sua sala de aula uma gramática funcional, aplicada nos textos, e não fragmentada. A
gramática deve mostrar para o aluno as diversas possibilidades verbais existentes,
ampliar sua competência na escrita. Desta maneira não existe texto sem gramática,
então devemos inserir mais textos nas aulas de Português e neles explorar a
gramática, ver como ela age, funciona no texto. Sendo assim a aula de Língua
Portuguesa pode torna-se mais interessante e atingir seu principal objetivo: ampliar
as competências comunicativas do aluno, ampliar a capacidade de usar a língua nas
diversas situações de comunicação, e dominar a norma culta. Ainda quanto ao texto
aponta o PCN2441 :
Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos,
não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a
sílaba, nem a palavra, nem a frase que,descontextualizadas, pouco têm a ver
com a competência discursiva, que é questão central.
Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto,
mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas situações
didáticas específicas que o exijam.

2440

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo. Parábola Editorial, 2003.

2441

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. (PCN). Ensino Fundamental- Língua Portuguesa,

p.40.

5º a 8º séries. Brasília, 1999
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Com essa visão observei o que está sendo feito nas aulas e pude expressar
minhas opiniões a respeito, expostas neste trabalho.
A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi uma pesquisa
com pais, alunos e professores de Língua materna. Foram feitas perguntas
direcionadas para professores, pais e alunos de nível fundamental de escolas
particulares e públicas acerca do ensino de Português.
As entrevistas foram feitas informalmente de forma oral com pais e
professores, e as respostas foram registradas com o auxílio de papel e caneta. As
perguntas direcionadas aos alunos foram escritas em uma folha e eles responderam
por escrito.
Os resultados obtidos com tais questionamentos demonstraram que em
algumas escolas o Ensino de Língua Portuguesa está começando a mudar. A partir
das respostas da professora da escola particular na qual foi realizada a pesquisa,
percebi que a direção deu a ela liberdade para desenvolver o conteúdo. Com
pequenas intervenções (como o uso do livro didático) a professora pode aplicar a
gramática da forma que ela quiser e pode usar o livro como uma ferramenta, uma
possibilidade a mais e não seguir exatamente o que contém nele.
Durante a entrevista a professora menciona que o livro foi elaborado por uma
especialista em Linguística Textual, ou seja, uma pessoa que já tem uma visão
diferente do ensino de língua, e o mais interessante: foi escolhido pela direção da
escola, que pretende no próximo ano que os professores escolham seus livros. Isso
é muito importante, pois cada um é responsável pela sua área e cada professor
sabe o que é importante em sua disciplina então cabe a ele escolher o que melhor
atende as necessidades dos alunos.
Com relação às respostas da aluna entrevistada, percebi que ela não parece
muito interessada na aula e no conteúdo. Mas ela forneceu informações
importantes, como o fato de a professora incentivá-la a ler. A aluna também
menciona que na aula de Português tem hora para tudo: para ler, para a produção
textual e para os exercícios, provavelmente de gramática. Mas, mesmo assim
parece que a professora mantém uma aula bastante diversificada, com leitura,
produção, e não transforma a aula de Português em aula de pura decodificação de
regras. Ela se empenha para que os alunos leiam e produzam textos, algo que não
encontramos em todas as escolas.
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A entrevista com a mãe da aluna foi um pouco rápida, pois ela tinha pouco
tempo. A responsável informa que trabalha e por isso não tem muito tempo para
revisar os cadernos, mas menciona um dado interessante: que a professora utiliza
uma aula por semana para a leitura. Esse trabalho é extremamente interessante,
pois assim ela consegue que todos os alunos tenham contato com livros. Talvez se
ela mandasse a leitura como atividade para casa muitos não iriam ler.
A partir das respostas fornecidas pela professora da escola pude perceber
uma mudança significativa no ensino desta escola. A professora se empenha em
proporcionar aos alunos aulas de leitura, de produção escrita, trabalha com outros
materiais como o jornal e tem o apoio da direção. Desta forma todos são
beneficiados: a professora que pode fazer um bom trabalho, sem sofrer pressões e
imposições; os alunos que recebem um ensino de qualidade e tem a oportunidade
de ampliar suas competências na pratica escrita, na fala, além de criar o hábito da
leitura e os pais ficam satisfeitos ao ver seus filhos lendo e escrevendo bem.
Na escola pública na qual foram feitas as mesmas perguntas o resultado foi
um pouco diferente. A mãe entrevistada fazia parte do curso de Letras e estava
perplexa com as abordagens puramente gramaticais nas aulas de Português. Além
disso, percebeu que para seu filho o dia mais chato da semana era a “dobradinha de
Português”.
A professora entrevistada respondeu que o objetivo de sua aula era
desenvolver a expressão da forma culta da língua através de exercícios estruturais e
gramaticais, acreditando que o exercício e a repetição são essenciais para cristalizar
a forma culta. Quando questionada se seus alunos tinham contato com livros a
mesma respondeu que costumava trabalhar mais com exercícios de memorização
de regras gramaticais.
Já o aluno entrevistado demonstrou estar “saturado” das aulas de Português
e ainda respondeu que o sabe fazer com laranjas, sabe fazer com maçãs, querendo
dizer que se ele sabia o aumentativo plural de “sapo”, saberia também o de
aumentativo plural de “cachorro”, estava automatizado.
Nesta escola percebi que o ensino de Língua Portuguesa estava fatigante e
que essa abordagem desestimula o aluno e desvia o real intuito da aula de Língua
Portuguesa.
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Se, ao adotar os preceitos de Geraldi (2006)2442 , entendemos que linguagem
é uma forma de interação e que, e entendermos que o uso eficaz da linguagem,
tanto oral como escrita é imprescindível para se ter êxito em toda e qualquer área da
vida humana, por que alguns profissionais do ensino do que chamamos Língua
Portuguesa insistem em restringir os estudos da língua materna em nomenclaturas e
exercícios de cunho meramente estrutural, fora de um contexto de expressão e
comunicação, enfadando os alunos, fazendo o caminho inverso, afastando ao invés
de aproximar o aluno do interesse ao objetivo maior da aula?
Creio que a solução seria a implementação de novas práticas pedagógicas
tais como proporcionar atividades de leitura e compreensão de textos. Poderia se
começar com textos curtos e simples e ir aos pouco aumentando sua complexidade,
de acordo com as faixas etárias. É importante também, que o texto literário não seja
visto como “castigo” ou “pretexto” para o estudo de intermináveis nomenclaturas e
estudos gramáticas. Deve-se sim estudar gramática e nada impede o estudo da
mesma a partir de um determinado texto, mas é importante que o professor não se
restrinja a isto e aborde principalmente questões de sentido e compreensão do texto.
Existem diversas maneiras de se trabalhar texto de forma prazerosa em sala
de aula, com dinâmicas de grupo, estimulando a expressão oral e escrita, levando o
aluno a uma maior interação, a discutir e fazer reflexões através do que foi lido. Para
estimular a produção textual o professor pode organizar com os alunos a confecção
de um blog, fazer com que escrevam um e-mail ou carta para determinada pessoa
(porque, determinar quem e o receptor da mensagem é indispensável), enfim,
possibilidades existem muitas, é só o professor alargar sua visão metodológica.
Temos hoje em dia variadas ferramentas que nos permite explorar novas
metodologias de ensino para se chegar ao objetivo que é viabilizar o bom e eficaz
uso da língua materna tanto na comunicação oral como escrita, não desprezando o
fato de que a linguagem é a matéria base na vida de qualquer cidadão seja qual for
o contexto em que estiver ele inserido. Cabe ao professor não só tomar consciência
disto como incorporar o papel do mestre procurando, mesmo diante das
dificuldades, sempre inovar, tornando a escola um local propício e agradável para a
efetivação da construção do indivíduo como ser e como agente social.
2442

GERALDI 2006, Essência do texto: Unidades Básicas do ensino de Português.
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De acordo com a pesquisa feita pude observar que está ocorrendo uma
mudança no ensino de Português. Na escola particular percebemos que é possível
por em prática as teorias estudadas no curso de Letras. A professora propicia aos
alunos um ensino de qualidade, diversificado, abrangendo leitura, produção e
gramática de maneira interessante. Quanto à escola pública notamos que a
professora é bem tradicional, não menciona leitura e produção textual e nem sequer
estimula os alunos a praticarem a leitura. Além disso, preocupa-se muito com
exercícios de memorização. Este tipo de ensino cansa e desestimula o aluno, fato
comprovado na entrevista.
A partir deste trabalho é possível concluir que o ensino está em
transformação, mas há ainda um longo caminho a percorrer para chegar ao ideal.

Summary
This study aims
to research
the teaching
of Portuguese at
present. From interviews withstudents, parents
and
teachers
of elementary
schools from the private and public in the city of Pelotas, I realized what the
goals of teachers with their
classes, what studentsthink
and learn in
class in Portuguese.
Keywords: Portuguese Language, Education, Grammar.
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PAPEL SOCIAL DO PROFESSOR: SUBMISSÃO OU EMANCIPAÇÃO?
UMA ANÁLISE BASEADA EM TEXTOS DE REVISTAS
Joseane Amaral
Mestranda em Letras – Estudos Linguísticos – UFSM
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Cursa o Mestrado em Letras - Estudos Linguísticos (2010) pela Universidade Federal de
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RESUMO
O papel social do professor de línguas é destaque na discussão da
emancipação profissional. Comparando a profissão de Letras com a regulamentada
Educação Física, analisamos textos de revistas, por meio dos aportes da Linguística
de Corpus. O trabalho resulta em um interessante paralelo linguístico entre
emancipação e submissão, através do contraponto de textos de profissões
emancipadas e apenas reconhecidas, ambas da área educacional.
Palavras-chave: Professor. Papel Social. Textos de revistas.

Introdução
Discutir aspectos de cunho administrativo- social envolvendo a carreira
docente não é tarefa simples. Há várias questões que dificultam um progresso maior
nas pesquisas; entre elas, a disparidade entre as profissões solidificadas pela
emancipação, responsáveis por reger e estabelecer seus limites de atuação, e as
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(semi)profissões, como é o caso da docência em Letras, subordinada a órgãos
externos no comando de suas ações.
Nosso foco nesta pesquisa é tratar especialmente da realidade docente,
contrapondo duas profissões distintas em maioridade, embora pertencentes à esfera
educacional. A discussão sobre a necessidade de conferir emancipação ao
professor da área de Letras pode ser considerada relativamente recente. No
entanto, face às mudanças na educação, ela torna-se necessária no contexto da
complexidade e da contingência da sociedade moderna.
Para alimentar nossas discussões, apontaremos o exemplo da única
Licenciatura dotada de maioridade, a Educação Física; assim, procuramos marcar
as diferenças na caracterização do papel social destas duas profissões. Através da
apreciação de corpora de textos de revistas das duas áreas, colocamos em
destaque: o que os indícios linguísticos estão apontando - a submissão ou
emancipação da classe docente? É possível perceber esta diferença pela exposição
dos textos midiáticos? Esses e outros questionamentos integram nossa pesquisa, no
intuito de movimentar a discussão acerca da profissionalização docente.

Professor e papel social
Há várias pesquisas da área de ergonomia que buscam definições para o
trabalho do professor, mas elas esbarram na complexidade das atribuições deste
profissional, uma vez que não se trata apenas da produção de um serviço, mas de
uma atividade intelectual sem garantias, pois, sendo voltada a outro, não há como
certificar-se de que seja aceito e/ou assimilado o que o professor pretende ensinar.
Para discutir as entrelinhas do trabalho docente, um dos pontos de partida é
analisar como se dá a constituição da categoria de papel social. Isto implica
reconhecer que antes de desempenhar os papéis, o sujeito deve conhecê-los.
Avaliar o papel social sobre o qual se fundem as atribuições docentes é uma das
premissas para defender as diretrizes da profissão.
Segundo Dahrendorf2443 (1969, p. 46), Shakespeare pode ter antecipado a
possibilidade da categoria papel social, como se pode depreender através da peça
2443

DAHRENDORF, R. Homo Sociologicus. Londres, Róutledge and Kegan Paul, 1969.
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shakespeariana As you like it. O texto aponta diferentes momentos da vida do
homem, como a infância, a adolescência e a fase adulta, as quais representariam,
consequentemente, diferentes papéis do indivíduo. As sete idades do homem,
simulando vários estágios da vida, seriam, na peça teatral publicada em 1623, uma
antecipação da categoria de papel social.
De acordo com o a peça As you like it, o mundo é um palco no qual o
indivíduo está presente não apenas para uma apresentação; nessas idas e voltas,
ele surge e desaparece, sempre com máscaras diferentes. Nesse contexto,
Dahrendorf (1969, p. 43) defende que os termos “papel, pessoa, caráter e máscara
são palavras que, apesar de provenientes de estágios diversos do desenvolvimento
linguístico, têm uma área de significado comum: o teatro”. A metáfora de
Shakespeare pode ser transposta para o estudo desta categoria sociológica tão
importante e que preexiste ao sujeito: o papel social.
Assim, Dahrendorf (1969, p. 54) esclarece que “papéis sociais são feixes de
expectativas, que se ligam, em uma determinada sociedade, ao comportamento dos
portadores de posições”. Ainda conforme o pensador social (p. 52), o campo de
posições no qual o indivíduo se vê colocado, ocupando uma determinada posição,
pode demandar uma pluralidade de relações diferenciáveis.
A posição “professor” consiste nos segmentos posicionais “professor-aluno”,
“professor-pais de alunos”, “professor-colegas”, “professor-superiores”, onde cada
um dos segmentos seleciona uma direção relacional no campo de posições do
professor. Tais posições são demarcadas pelo papel social a que pertencem os
indivíduos, bem como pelas expectativas que os circundam.
A noção de papel social como agregado de expectativas pode ser
relacionada à concepção luhmanniana (1983)2444 , segundo a qual expectativas
cognitivas são marcadas pela adaptação e assimilação de desapontamentos e
expectativas normativas permanecem como a não adaptação, e as possíveis
discrepâncias são atribuídas ao “ator”.
Na perspectiva de Dahrendorf (op cit, p. 54)

2444

LUHMANN, N. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983.
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A

cada

posição

que

uma

pessoa

ocupa,

correspondem

determinadas formas de comportamento, que se esperam do portador
dessa posição; a tudo que ele é, correspondem coisas que ele faz ou tem; a
cada posição social corresponde um papel social. Ocupando posições
sociais, o indivíduo torna-se uma pessoa do drama escrito pela sociedade
em que vive [...] enquanto as posições apenas indicam locais em campos
de referência, o papel revela a natureza das relações entre os portadores de
posições e os de outras posições do mesmo campo. Papéis sociais
significam reivindicações da sociedade aos portadores de posições [...]

Nessas diretivas, refletindo sobre o papel social do professor de Letras,
podemos afirmar que a atuação deste profissional é, em grande parte, marcada por
expectativas cognitivas, uma vez que precisa estar constantemente readequando-se
às reivindicações do sistema de ensino.
No relacionamento com os segmentos elencados acima, o professor age
buscando satisfazer às exigências de outrem, sem que se pense, primeiramente,
nas finalidades do ensino. Sobre esse aspecto, a Teoria Holística da Atividade (THA)
de Richter (2008)2445 faz menção a esta ocorrência pela denominação “desvio aos
meios”, fenômeno segundo o qual as finalidades da atividade são deixadas de lado
para que se possa atender aos meios, ou seja, tornar a atividade “agradável” ao
aluno.
É possível que boa parte disso deva-se ao fato de a licenciatura em Letras
encontrar-se no patamar de uma (semi)profissão, como salienta Richter (s/d)2446 .
Antes de apresentar os indícios linguísticos que nos levam a este raciocínio,
apresentamos nossa discussão sobre a garantia da maioridade jurídica, etapa que
estabelece grandes diferenças entre profissões emancipadas (Educação Física) e
apenas reconhecidas (Letras).

2445

RICHTER, M. G. Aquisição, representação e atividade. Santa Maria: UFSM, PPGL-

Editores, 2008.
2446

RICHTER, M.G. Conceitos de Aquisição da Linguagem na Perspectiva da Linguística de

Corpus: Estudo empregando um Novo Mapeador Semântico. Texto Inédito – (s/d).
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A importância da emancipação profissional
Parece contraditório e paradoxal admitir que ainda no século XXI o
profissional que atua como formador esteja desapropriado de um lugar social,
atuando em condições que comprovam a sua minoridade. Nesse sentido, pensar na
emancipação do professor é buscar o reconhecimento de seu papel na sociedade,
condição sine qua non para garantir uma prática voltada ao bem social.
A visão de homem enquanto portador de papéis sociais preformados está de
acordo com a concepção luhmanniana de sociedade, segundo a qual a categoria
dos papéis antecede ao sujeito. Da mesma forma, quando admitimos que o
conteúdo dos papéis sociais não pode ser modificado por qualquer indivíduo, mas
constitui um processo que se dá no social, somos levados a pensar na evolução da
sociedade.
No contexto da complexidade e da contingência, a luta pela emancipação
constitui uma possibilidade para estabilizar as expectativas com relação ao
profissional de Letras. Assim, segundo Villas Bôas Filho (2006)2447 , ao caracterizar a
sociedade moderna por meio de sua diferenciação funcional, enfatizando que as
sociedades funcionalmente diferenciadas seriam mais aptas para operarem a
seleção e estabilização das expectativas em contextos de maior complexidade,
Luhmann concebe-as como mais evoluídas do que as sociedades que se baseiam
noutras formas de diferenciação. Ou seja, conferindo as rédeas de sua profissão aos
próprios profissionais e mantendo a diferenciação funcional, a sociedade não daria
prioridade a nenhum subsistema.
Apenas para exemplificar, acumulam-se publicações vulgarizadoras sobre a
prática do professor, percebendo-se aí a interferência do subsistema mídia nas
delimitações da profissão docente. Entrevistas com profissionais das mais diversas
áreas apontam sem qualquer pudor modelos de conduta a este profissional cujo
papel social é marcado pela exogenia discursiva.

2447

VILLAS BÔAS FILHO, O. O direito na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. São Paulo:

Max Limonad, 2006.
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Com base em Ticks, Richter (2008, p. 11)2448 aponta que tanto acadêmicos
quanto profissionais demonstram grandes dificuldades em construir um perfil
identitário de professor, uma vez que os construtos discursivos que o interpelam são
difusos e contraditórios, além de se constituírem a partir de setores sociais externos
– fenômeno denominado exogenia discursiva. Nesse sentido, esse movimento em
que elementos migram de uma esfera social a outra, é responsável pelas
modificações dos papéis sociais, cujas alterações se processam ao longo da
história. No caso do professor, as mudanças sociais e o hegemônico discurso
midiático acabam interferindo na constituição do papel docente.
Sobre isso, também são pertinentes as palavras de Dahrendorf (1969, p.
2449

62)

, para quem “o grau de institucionalização dos papéis sociais, isto é, o grau

até onde os preceitos são sancionados legalmente, nos fornece uma unidade de
medida para o significado dos papéis tanto para o indivíduo como para a sociedade”.
Concordamos com o autor e afirmamos que é nítida a diferença na atuação
de um médico, cuja profissão possui status e prestígio na sociedade. Nesta esfera
profissional não são permitidas interferências de pseudoprofissionais, e as tentativas
de exercício ilegal da medicina são punidas. Para tanto, existem os Conselhos
Federal e Regionais atuando na garantia de fiscalização. A realidade do professor,
ao contrário, demonstra a ausência de institucionalização de seu papel; seu trabalho
é constantemente desvalorizado, sendo muitas vezes delegado a pessoas sem a
devida formação. Nesse contexto, Richter e Garcia (2006, p. 3)2450 salientam que

Essa capacidade de os dominados incorporarem o discurso dos
dominadores aparece em Elias (Os Estabelecidos e os Outsiders) quando
relata um estudo realizado em uma pequena comunidade, onde a diferença
entre
2448

seus

moradores

consistia

apenas

no

tempo

de

residência,

RICHTER, M. G. Aquisição, representação e atividade. Santa Maria: UFSM, PPGL-

Editores, 2008.
2449

DAHRENDORF, Ralph. Homo Sociologicus. Londres, Róutledge and Kegan Paul, 1969.
2450
RICHTER, M. G; GARCIA, J. R. C. “A profissionalização do professor: condição

necessária para uma prática respeitável”. Linguagens & Cidadania. Santa Maria, ano 8 nº 1, janjun.2006. Disponível em
<http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C_1S_06/Jaci_MarcosL&C06.pdf>.
Acesso em: 30 set.2009.
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constatando uma recorrência nas relações que se estabelecem entre os
grupos, a partir da inferência de que praticamente em todas as sociedades
os grupos estabelecidos há mais tempo, com história de vida em comum,
estigmatizam outros grupos como sendo de status inferior e de menor valor.
Discurso desse nível, quando internalizado pelos outsiders, revela que a
herança social exercerá influência importante no modo de vida do grupo
classificado como inferior.

A metáfora dos outsiders nos parece pertinente, pois demonstra as relações
de poder entre dois grupos, que podem representar as relações entre profissões
emancipadas, estabelecidas, cujo status social é implícito à sua esfera profissional,
e profissões de minoridade jurídica, outsiders, que sofrem a determinação do
discurso exterior.
No que tange à regulamentação, o exemplo do discurso da classe dos
médicos é apenas um dentre muitos outros. Nutricionistas, psicólogos, economistas,
biólogos: sessenta e duas profissões regulamentadas no Ministério do Trabalho e
Emprego constam atualmente na lista da CBO – Classificação Brasileira de
Ocupações.2451 No inventário da CBO, onde é possível visualizar as regulamentas
profissões de mototaxista e motoboy, garimpeiro, peão de rodeio e repentista, o
professor não está incluído. Nesse sentido, nos perguntamos: em que medida a
emancipação do profissional de Letras pode trazer modificações ao sistema? Sobre
esse assunto explanamos a seguir, a partir do estatuto da única licenciatura
atualmente dotada de maioridade jurídica, a Educação Física.

Profissões Emancipadas x Profissões Reconhecidas: o exemplo da
Educação Física
O reconhecimento profissional é considerado um dos determinantes na vida
do homem. Assegurar esse direito é conferir legitimidade às ações do sujeito, nas
suas relações enquanto grupo social a que pertence. Nesse sentido, convém
mencionar algumas proposições de Steinhilber (autor de Profissional de Educação

2451

Informações disponíveis no endereço http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf.
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Física... existe?), das quais nos servimos para alimentar o debate sobre a
emancipação do profissional de Letras.
Inicialmente, é preciso ressaltar que a Educação Física é profissão
regulamentada, de acordo com a Lei Federal n. 9.696 de 01 de setembro de 1998. A
obra acima citada, publicada em 1996, traz a pauta e as inquietações das
discussões que envolviam a tentativa de emancipação da Educação Física. Muitas
daquelas proposições são absolutamente plausíveis no caso do profissional de
Letras; por isso, passamos a destacar os fatores mais importantes.
Segundo Steinhilber (1996)2452 , era iminente a busca pela regulamentação,
uma vez que permitir a “qualquer um” a condução de práticas de atividades físicas,
desportivas e afins, poderia desmotivar futuros alunos a frequentarem os cursos de
formação, desencorajando a busca por essa profissão e resultando em prejuízos à
sociedade. A respeito da denominação da categoria e o uso do termo “professor”,
Steinhilber (1996, p. 75) assegura que
aceitar a denominação de professor de Educação Física, para os
que se dedicam a educar a expressão corporal do homem, a desenvolver a
potencialidade e a riqueza dos movimentos com que a Natureza o dotou,
parece-nos o mesmo que chamar os psicólogos de professores de
educação da alma ou da mente.

Assim, o termo Educação Física se propõe a traduzir mais fielmente as
características do trabalho deste profissional (op. cit, p. 76), uma vez que “só podem
ser regulamentadas profissões designadas por um substantivo: biólogo, psicólogo,
etc. A denominação professor de Educação Física é adjetivada e, por isso, não pode
ser formado um Conselho de Professores de Educação Física”. Para reforçar, cita o
exemplo de outros profissionais que investiram na mudança do nome, como o
provador de vinhos (atual enólogo) e o professor de surdos-mudos (hoje
fonoaudiólogo).
Com relação aos passos fundamentais para estabelecer as diretrizes do
processo emancipatório, nos unimos aos preceitos expostos por Steinhilber (op. cit.
2452

STEINHILBER, Jorge. Profissional de Educação Física... Existe? Rio de Janeiro: Sprint,

1996.
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p. 77), extraídos do documento final do 10° Congresso Latino-Americano de
Educação Física, Desporto e Recreação e 10° Encontro Nacional de Professores de
Educação Física, ocorrido em 1984:
No sentido de assegurar ao Professor de Educação Física o campo
que é seu por direito, sejam tomadas as seguintes providências:

a)
b)
c)
d)

delimitar o campo de trabalho do Professor de Educação Física;
reconhecer a profissão;
elaborar o código de ética;
criar os Conselhos Federal e Regional.

Essas resoluções que antecederam a maioridade profissional da Educação
Física também cabem ao profissional de Letras. É preciso estabelecer as bases da
profissão, delimitando-a em termos de área de atuação, limites de ação,
reconhecimento, além de estabelecer as diretrizes dos respectivos Conselhos.
Nesse sentido, uma justificativa para a criação destes órgãos de fiscalização
é a defesa da sociedade. Para o mesmo autor (1996, p. 82), “garantido o exercício
profissional, a sociedade estará dotada de mecanismos de defesa contra a prática
profissional leiga e irresponsável”. Aos Conselhos compete, por exemplo, a
vigilância contra o exercício ilegal da profissão, o registro de profissionais e firmas, a
defesa do consumidor, entre outras atividades.
A docência em Letras ainda permanece no caráter de (semi)profissão. Ao
abordar esta questão, é importante assinalar a diferença entre profissões
regulamentadas

e

profissões

reconhecidas.

Professor

não

é

profissão

regulamentada. De acordo com Steinhilber (1996, p. 78)2453
Profissões regulamentadas são aquelas que possuem seus
respectivos Conselhos Profissionais, reguladores e fiscalizadores do
exercício profissional. Profissões reconhecidas são aquelas que têm
amparo legal, possuem escolas de formação autorizadas por autoridades
competentes, porém, cujo exercício profissional não é regulado pelos
respectivos profissionais.

2453

STEINHILBER, Jorge. Profissional de Educação Física... Existe? Rio de Janeiro: Sprint,

1996.
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Nesse ponto da discussão, o autor esclarece que a profissão de Professor é
reconhecida, mas não regulamentada. Não são os próprios membros que dirigem os
rumos de sua profissão, tarefa que cabe ao governo, por meio de legislação
específica. No entanto, podemos afirmar que não há legislação que delimite o
trabalho do professor. Apenas algumas diretrizes para o ensino são fornecidas pela
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e pelos PCNs –
Parâmetros Curriculares Nacionais, editados em 1998.
Conforme salienta o mesmo autor (p. 129), a própria LDB reforça a
“importância das profissões regulamentadas quando, no capítulo referente à
Educação Superior, estabelece no Art. 50 – É livre o exercício das profissões,
exigida

a

qualificação

especial,

na

forma

da

Lei,

para

as

profissões

regulamentadas.”
A partir dessas colocações, questionamos: por que regulamentar a profissão
de Letras? Que benefícios poderão ser alcançados neste processo? Iniciamos
respondendo que é preciso regulamentar para delimitar o que, metaforicamente,
hoje representa um território de ninguém. Da mesma forma, nas palavras de Richter
e Garcia (2006)2454 , para garantir visibilidade a este profissional. Ainda convém
mencionar as asserções de Vargas (1996, p. 90)2455 :
Há um choque de legitimidade quando a sociedade consome um
produto que é fruto do trabalho de alguém que não tem legitimidade para
executá-lo [...] Embora tenha competência, falta-lhe legitimidade [...] ainda
que ele tenha passado por todas as provas de um curso superior, seu
trabalho está à margem do mundo jurídico [...] Não deixa de ser uma
espécie de piada metafísica o fato (ou não fato) do Profissional de
Educação Física atuar, ser eficaz, mas não existir.

2454

RICHTER, M. G; GARCIA, J. R. C. “A profissionalização do professor: condição

necessária para uma prática respeitável”. Linguagens & Cidadania. Santa Maria, ano 8 nº 1, janjun.2006. Disponível em
<http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C_1S_06/Jaci_MarcosL&C06.pdf>.
Acesso em: 30 set.2009.
2455

VARGAS, Ângelo Luís. In: STEINHILBER, Jorge. Profissional de Educação Física...

Existe? Rio de Janeiro: Sprint, 1996. cap. 9, p. 89-94.
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Desenvolvendo este tópico, concordamos com a ideia de que a aparência
opaca de um profissional só pode resultar em desprestígio na esfera social. Sem voz
ativa, sem poder dirigir os rumos da profissão e lutar contra a interferência de leigos,
e ainda - privado de personalidade jurídica - também o profissional de Letras não
obterá o devido reconhecimento. Assim, a resposta à necessidade de emancipação
também vem com Vargas (1996)2456 : por se tratar de um direito de tornar jurídico
aquilo que de fato, a sociedade consome, aceita, acredita, respalda e vive.

Emancipação ou subordinação? O papel docente em textos de revistas
O mercado de publicações destinadas ao ensino cresce a cada dia.
Manchetes do tipo “saiba como gerenciar situações de risco”; “seja um professor de
sucesso”; “sua aula pode ser um show” são exemplos de como alguns textos de
revistas tentam induzir o professor a consumir fórmulas prontas que parecem ser a
saída para os seus dilemas profissionais.
Procurando preencher a lacuna da formação continuada na profissão do
professor, inúmeras publicações se propõem a fazer julgamentos, apontar críticas e,
não bastasse, fornecer soluções aos problemas do professor. Para tanto, entrevistas
com diferentes classes profissionais – que muitas vezes não são docentes - trazem
a saída ideal, como se num passe de mágica tudo fosse resolvido.
Entretanto, sabemos que o problema tem raízes mais profundas. Este é um
exemplo clássico e muito presente no cotidiano desta profissão: todos parecem
saber o motivo do fracasso na aprendizagem, da falta de atenção dos alunos, da
indisciplina, exceto quem vivencia este processo: o professor. Concordamos com as
palavras de Richter (s/d, p. 2)2457, que nos diz: “mais do que o argumento de
autoridade, entra em jogo aí o tipo de expectativas que um lugar determina dentro e
fora de sistemas sociais”.

2456

VARGAS, Ângelo Luís. In: STEINHILBER, Jorge. Profissional de Educação Física...

Existe? Rio de Janeiro: Sprint, 1996. cap. 9, p. 89-94.
2457

RICHTER, M.G. Conceitos de Aquisição da Linguagem na Perspectiva da Linguística de

Corpus: Estudo empregando um Novo Mapeador Semântico. Texto Inédito – (s/d).
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Para reforçar o que acabamos de expor, apresentamos resultados
preliminares de nossa pesquisa de Mestrado, obtidos com os aparatos da
Linguística de Corpus (LC). A LC é uma área que trata do uso de corpora
computadorizados (coletâneas de textos, escritos ou de transcrições de fala,
mantidos em arquivo de computador). Ao revelar uma quantidade surpreendente de
evidências linguísticas provindas de corpora eletrônicos, a LC questiona os
paradigmas estabelecidos dos estudos linguísticos e mostra novos caminhos para o
linguista, o professor, o tradutor, o lexicógrafo e muitos outros profissionais
(BERBER SARDINHA, 2004)2458 .
A seguir, apresentamos uma pré-análise de nosso corpus, que reúne
publicações da Revista Educação Física e da Revista Língua Portuguesa. Ambos
possuem relativamente o mesmo número de palavras, cerca de 37 mil cada. Após a
seleção dos textos, feita por meio da palavra-chave “professor”, passamos à
limpeza, compilação e organização do corpus. Em seguida, iniciamos os
procedimentos de análise através do software WordSmith Tools. No quadro abaixo
apresentamos a lista de frequência das palavras – Wordlist - nos dois corpora
selecionados. Nosso estudo pretende evidenciar as diferenças entre as duas
profissões.
Revista Língua Portuguesa

Revista Educação Física

Professor: 46

Professores: 53

Professora: 8

Professor: 28

Professores: 8

Docente: 5

Docente: 9

Docentes: 5

Profissional: 6

Profissional: 184

Profissionais: 4

Profissionais: 189

Profissão: não consta

Profissão: 64

Motivação: 17

Motivação: 2

Embora incipiente, esta análise já demonstra resultados intrigantes no que
tange à comparação linguística do corpus destas duas profissões, distintas em
2458

BERBER SARDINHA, A.P. Linguística de Corpus. Barueri, SP: Manole, 2004.
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termos legais, embora integrantes da esfera educacional. O recurso Wordlist permite
perceber que a visão de “profissional” difere muito na comparação entre os corpora;
a revista Educação Física possui 373 ocorrências das palavras profissional e
profissionais, ao passo que a Língua Portuguesa apresenta, somados, apenas 10.
Também com relação à atribuição, a palavra “motivação” nos chama a atenção:
parece que o profissional de Letras recorre muito mais a este recurso do que o de
Educação Física. A esta conclusão a que chegamos por meio dos dados acima
apresentados, acrescentamos os estudos de Richter (s/d, p. 8), que destaca o
homem como um ser jurídico:
Tanto um jurista como Kelsen quanto um psicanalista como Lacan
defendem que só há laço social (ou pacto social) na e através da lei. A isso
acrescenta, como propõe Cossio, que a lei interpela o ser humano
“egologicamente”, ou seja, na condição de sujeito juridicamente responsável
a priori, ocupando uma gama de lugares sociais e, em cada um destes (até
vários simultaneamente), alimentando e cobrando expectativas.

Levando em conta tais argumentos, a emancipação do professor de
Educação Física pode indicar maior proteção contra a interferência de agentes
externos, contribuindo para a constituição de uma profissão com bases solidamente
construídas, e marcadas por um discurso endógeno e consistente.
Considerações finais
As distorções acerca do papel social do professor contribuem para a
desfiguração da sua imagem, restando buscar a maioridade para reverter a situação
recorrente de ingerência de outros sistemas. Permanecendo na passividade, o
docente de línguas acaba por carregar consigo o peso das tarefas de uma profissão
cujo papel social permanece obscuro em meio às práticas sociais.
O contraponto submissão versus emancipação, levantando neste trabalho,
ganha destaque quando comparamos profissões como Letras (reconhecida) e
Educação Física (emancipada), cuja discrepância na visão de profissional é
evidente, se levarmos em conta os indícios linguísticos analisados neste trabalho.
Desta forma, não basta reconhecer a importância do profissional de Letras –
é preciso regulamentar a sua atividade, conferindo personalidade jurídica, voz ativa
e poder de ação na organização do trabalho deste formador de profissões.
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Abstract
The social role of language teacher is highlighted in the discussion of
professional emancipation. Comparing the Letters degree with the regulated
profession Physical Education, we analyzed texts of journals, through the
contributions of Corpus Linguistics. The work results in an interesting parallel
between linguistic emancipation and submission, through the counterpoint of text and
emancipated only recognized professions, both in the education sector.
KEY-WORDS: Teacher. Social role. Magazine texts.
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PARA ROMPER COM O IMAGINÁRIO SOCIAL: O ESTUDO DO QUADRO
FÍSICO DA GEOGRAFIA COM O AUXÍLIO DE FOTOGRAFIAS
Ires de Oliveira Furtado2459
Instituto Federal Sul-rio-grandense – Campus Pelotas
Praça Vinte de Setembro, 455. Bairro Centro - Pelotas/RS. CEP 96.015-360
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Resumo – Este trabalho relata uma experiência realizada nos estágios de
ensino fundamental e médio constituintes do curso de Licenciatura em Geografia da
Universidade Federal de Pelotas, onde o uso de fotografias como ferramenta
didática foi de grande importância para o estudo dos conteúdos sobre vegetação e
relevo, incentivando o olhar crítico sobre o Espaço Geográfico.
Palavras-chave: Geografia Física, Fotografia, Mídia na aprendizagem,
Educação Básica.
INTRODUÇÃO
A reflexão sobre esse tema surgiu a partir da realização dos dois estágios
constituintes do curso de Licenciatura Plena em Geografia, da Universidade Federal
de Pelotas. O primeiro estágio, de ensino fundamental, foi realizado em uma turma
de 5ª série de uma escola estadual da cidade de Pelotas. Já o segundo estágio de
ensino médio, foi realizado em uma turma da Totalidade 8 de EJA de uma escola
estadual também da cidade de Pelotas.
Em ambos os estágios, o conteúdo programático indicado pelas professoras
titulares para o período eram Vegetação e Relevo do Brasil e do Mundo, e apesar
2459

Possui Graduação em Geografia pela Universidade Federal de Pelotas (2010) e é aluna do Curso de
Especialização em Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, com
ênfase em Ensino e Formação de Professores. Atualmente pesquisa sobre formação inicial e continuada de
professores, materiais didáticos, mídias na Educação e ensino de Geografia.
2460

Possui Graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas (1980), mestrado em Educação
pela Universidade Federal de Pelotas (2002) e doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (2008). É professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense e
Coordenadora do Curso de Formação Pedagógica de Docentes. Tem experiência na área de Educação Física,
Educação e Formação de Professores. Atualmente atua e pesquisa sobre prática pedagógica, formação inicial e
continuada de professores.
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dos mesmos conteúdos, as turmas tinham realidades bem distintas. Mesmo com as
diferenças entre as turmas, oi possível notar que ambas necessitavam de um meio
diferenciado para a construção do conhecimento sobre essas temáticas da
Geografia Física. Este recurso didático teria que possibilitar a retratação do espaço e
a reflexão crítica sobre ele, que fosse além da descrição e localização das grandes
paisagens vegetais, e que também fosse de baixo custo e fácil acesso e manuseio,
pois ambas as escolas eram públicas e enfrentam dificuldades quanto à falta de
recursos financeiros, e também devido à baixa carga horária de Geografia, que
contava somente com duas horas/aula de 45 minutos por semana.
Geralmente, os recursos usados durante as aulas da disciplina limitam-se a
textos descritivos e mapas cartográficos, que muitas vezes são de difícil
entendimento aos alunos, principalmente para os do ensino fundamental, que estão
tendo o primeiro contato com a Geografia.
Diante de tal situação, a fotografia se mostra como uma ferramenta
importante no estudo e compreensão desses conteúdos, pois além de sua fácil
obtenção, estando presente em revistas, jornais, na internet, em propagandas e no
próprio livro didático. Através dela é possível que o estudante visualize o conteúdo
que está sendo abordado, construindo o conhecimento geográfico sobre aquele
material. Essa visualização auxilia o aluno a transpor o conhecimento da aula para
a sua realidade, desenvolvendo um olhar crítico sobre a produção do espaço
Geográfico.

O ESTUDO DO QUADRO FÍSICO DA GEOGRAFIA
Uma questão muito pertinente ao ensino da Geografia é como trabalhar o
quadro físico sem recorrer a métodos tradicionais baseados na descrição e
memorização. Esta atividade torna-se mais difícil quando não se tem a
disponibilidade de muitos recursos, e o livro didático aborda o meio físico como
ambientes livres da ação humana.
No espaço geográfico acontecem as relações dos seres humanos entre
si e com o meio natural, mas esse meio deixa de ser natural à medida que o homem
o transforma de acordo com as suas necessidades. E são essas relações que são
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objetos de estudo da ciência geográfica. Segundo SANTOS (1997), “o espaço é um
misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo”, ele é constituído por múltiplos
objetos e ações, então torna inviável estudar Geografia de forma fragmentada,
isolando alguns componentes do espaço.
Porém, a Geografia como disciplina escolar na maioria das vezes é
vista sob uma concepção de que é uma área do conhecimento que “deve
proporcionar um acúmulo de informações sobre os lugares” (AZAMBUJA, 1994,
p.22) e dessa forma, acaba com uma grande quantidade de informações
fragmentadas que não proporcionam ao aluno a possibilidade de relacionar o
conteúdo trabalhado com a sua realidade. Os conteúdos referentes à Geografia
Física, como os sobre vegetação e relevo abordados neste trabalho, são os mais
afetados por essa visão fragmentada e descritiva.
Essa fragmentação da Geografia Física e a concepção do meio natural
livre da ação humana foi nitidamente vista por mim ao receber das professoras
titulares os livros didáticos com os quais trabalhavam a disciplina nas turmas onde
realizei os estágios. No quinto ano do Ensino Fundamental, o livro utilizado continha
uma grande quantidade de belas fotografias, mas nelas o espaço era retratado sem
a ação antrópica. Já na turma de Totalidade 8 de EJA, no livro didático utilizado pela
escola encontram-se longos e cansativos textos e poucas e pequenas imagens
fotográficas referentes à Geografia.
De acordo com Filho e Tomazello (2002), em muitos casos:
“[...] as imagens de ecossistema nos livros didáticos evidenciam
uma visão estereotipada do conceito de ecossistema, considerando-o um
espaço limitado com relativa autonomia, com animais característicos, além
de não incluir os seres humanos em seu ambiente mais comum: as cidades”
(FILHO & TOMAZELLO, 2006, p.6).

A partir dessa concepção, nesse momento percebi que era de grande
importância que os alunos visualizassem os lugares trabalhados pelo conteúdo
como espaços onde existem sociedades humanas atuando sobre eles e
modificando-os de acordo com as suas necessidades.
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A EXPERIÊNCIA NAS SALAS DE AULAS
Em ambos os estágios, foi priorizado o estudo da Vegetação em sua
totalidade, relacionado-a com as diferentes formas de relevo de relevo. Ao analisar
um mapa sobre a vegetação ou relevo, tanto em escala mundial, quanto em escala
nacional, percebe-se que a maneira como a sua localização é ilustrada, passa a
idéia para o aluno de que não existe ocupação humana nesses lugares. De acordo
com Oliveira (2007), a relação da fotografia com a Geografia é estreita “pois a
imagem fotográfica permite ao geógrafo avaliar as mudanças da paisagem” (p.10).
Trabalhando com fotografias de um mesmo lugar em épocas diferentes, por
exemplo, pode-se perceber quais foram as transformações sofridas pela paisagem.
Porém, ao utilizar o termo paisagem durante as aulas, foi possível
perceber que vários alunos a relacionaram a lugares naturais, sem ocupação ou
transformação humana, mas a paisagem não é só isso. No âmbito da Geografia e da
Fotografia profissional, a paisagem é a retratação de qualquer recorte do espaço,
seja ele de uma floresta sem habitantes ou a uma grande metrópole com milhares
de edificações. A paisagem é “um recorte específico que sintetiza os diversos
tempos que traçaram a fisionomia atual do lugar” (SCHÄFFER, 2000), sejam eles
naturais moldadas pelas ações do intemperismo natural, ou transformadas pela ação
do trabalho humano.
A leitura da paisagem, de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, (1998) pode ocorrer de forma direta, quando o professor leva os alunos a
uma saída de campo, ou indireta, através de vídeos, textos e da fotografia. Na
experiência aqui relatada, as fotografias foram utilizadas em aula neste sentido, de
incentivar o olhar do aluno sobre o espaço geográfico constantemente produzido e
transformado, pois de acordo com Melo (2008), através da fotografia é possível
entender processos que estruturam a sociedade no decorrer do tempo e espaço.
Com a turma de 5ª série do Ensino Fundamental, as fotografias foram levadas
pela professora para que, em conjunto com a leitura de textos sobre os grandes
tipos de vegetação, fossem analisadas em conjunto e também comparadas às
fotografias do livro didático, auxiliando os alunos na compreensão de que existem
paisagens naturais, como as presentes no livro, mas que também existem paisagens
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transformadas de tal maneira que perderam todas as suas características naturais.
Foi solicitado que os alunos escolhessem um lugar, tanto do Brasil como do mundo
e buscassem fotografias sobre esse lugar, tanto em revistas, jornais, internet e etc.,
para ser entregue a professora como parte da avaliação.
Já na turma da Totalidade 8 do EJA, a presença de um equipamento de datashow possibilitou que as fotografias fossem levadas de forma digital, o que
despertou grande interesse nos alunos, pois os mesmos nunca não haviam tido
aulas com tal recurso. Após, os alunos foram divididos em grupos e cada um ficou
responsável por um tipo de vegetação do Brasil, sobre as quais confeccionaram
painéis em sala de aula com fotografias levadas por eles e pela professora. Esses
painéis foram apresentados aos colegas e expostos nos corredores na escola.

ROMPENDO COM O IMAGINÁRIO SOCIAL
Com o excesso de textos descritivos sobre a vegetação, muitos alunos não
conseguiam ter ideia de como realmente é a aparência da vegetação de muitos
lugares, e as fotografias auxiliam muito nesse sentido. Quando o conteúdo sobre
vegetação foi iniciado, os alunos foram questionados sobre como imaginavam as
vegetações de Florestas, Savanas, Pradarias, Trunda, e Deserto, foi possível
perceber que muitos alunos, tanto os do Ensino Fundamental que estavam tendo
seu primeiro contato com a Geografia, como os alunos do Ensino Médio, tinham
uma visão fortemente ligada ao senso comum quanto ao imaginário social sobre
algumas regiões.
De acordo com Ferreira (1992, p. 17), o imaginário social é “um conjunto
coordenado de representações, com uma estrutura de sentidos, de significados que
circulam entre seus membros, mediante diversas formas de linguagem”, ou seja, é
uma construção social descritiva que se realizada sobre um objeto, mas que muitas
vezes não é condizente a realidade.
Um exemplo disso no foi quando questionados sobre o que era Savana, em
ambas as turmas, muitos alunos relacionaram-na com a África, falando que, de
acordo com o que haviam visto em filmes e em reportagens em geral, o clima era
seco e a pobreza espalhava-se por todo o continente devido a esses fatos. Já ao
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serem questionados sobre as florestas, a primeira a ser citada pelos estudantes foi a
Floresta Amazônica, descrita por muitos como um lugar praticamente inabitado.
Em resposta a isso, foram levadas a sala de aula fotografias de Floresta
Equatorial do Parque Nacional de Odzala, na República do Congo (IMAGEM1), que,
em um primeiro momento, muitos associaram a paisagem retratada na foto como
sendo a Floresta Amazônica, e relatando, após, que desconheciam a existência de
florestas deste porte no continente africano.
Também foram levadas fotografias da cidade de Durban (IMAGEM 2), uma
das maiores e ricas cidades litorâneas da África do Sul, erguida após o
desmatamento da Floresta Tropical. Notou-se que muitos alunos percebiam toda a
África como um continente coberto por savanas, com muitos animais selvagens e
ocupações nativas primitivas.
Os alunos de ambas as turmas possuíam a mesma visão sobre a África, e foi
possível perceber que também era a mesma imagem retratada pelos livros didáticos.
Nestes livros, a Savana Africana (IMAGENS 3 e 4) era retratada de forma natural,
com animais selvagens e com aparência seca, reforçando a ideia que os alunos
possuíam sobre esse tipo de paisagem vegetal.
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IMAGEM 1 - Parque Nacional de
Odzala, na República do Congo, em 2003.
Imagem associada pelos alunos à Floresta
Amazônica.
Fonte: Internet/Autor Desconhecido

IMAGEM 2 - Cidade de Durban, na África
do Sul, construída após a devastação da
Floresta Tropical.
Fonte:
Internet/Autor
Desconhecido
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IMAGEM 3 - Única imagem da Savana
Africana do Quênia, no livro didático da 5ª
série.
Fonte: CID. Livro Didático da 5ª Série.

IMAGEM 4 - Única imagem da
Savana Africana da Tanzânia, no livro
didático do Ensino Médio.
Fonte: Linda Richardson/Corbis. Livro
Didático.

Os alunos também possuíam esse tipo de visão sobre o nordeste brasileiro,
ressaltando a seca como principal característica de toda a região. Para romper com
essa visão, foram levadas fotografias da Zona da Mata (IMAGEM 5), que retrata um
trecho de Mata Atlântica do litoral nordestino, que é fortemente explorada e
desmatada pelo turismo crescente nas praias (IMAGEM 6).
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IMAGEM 5 – Trecho de floresta da
Zona da Mata no nordeste brasileiro.
Fonte: Internet/Autor Desconhecido
IMAGEM
6
Cidade
de
Recife/Pernambuco,
construída
após
desmatamento da Mata Atlântica.

Fonte:
Desconhecido

Internet/Autor

Através do livro didático, os alunos também não conseguiam
compreender o tipo de vegetação que se encontrava mais próxima deles. Pois
sendo um livro publicado em outro estado, as referências ao Rio Grande do Sul
eram escassas e não havia nenhuma citação sobre a cidade de Pelotas. Sobre isso,
foram levadas a sala de aula fotografias de trechos de Mata Atlântica (IMAGEM 7)
existentes no município de Pelotas, e os impactos ambientais devido ao
desmatamento nas praias do Laranjal (IMAGEM 8).
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IMAGEM 7 – Ecocamping Municipal de
Pelotas. Autora: Cristiane Franz. Fonte:
<http://www.flickr.com/photos/cristianepf/
32778298.>
IMAGEM 8 – Voçoroca causada
pelo desmatamento no Balneário dos
Prazeres.
Fonte:
<http://ecosaudepel.blogspot.com/2010/08/s
anep-apresenta-projeto-derecuperacao.html>
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Com a apresentação dessas imagens, os alunos conseguiram compreender
que tipo de vegetação está mais próximo a realidade dele, facilitando a
compreensão e “possibilitando a ampliação para escalas regionais, nacionais e
globais, [...] com isso o aluno pode sentir-se parte integrante do mundo e dos
processos que nele ocorrem” (FURTADO, 2009, p. 53).
Em conjunto aos estudos sobre os tipos de Vegetação e Relevo do Mundo e
do Brasil, foram sendo estudados também os impactos humanos sobre o meio
natural. Para este estudo, foram utilizados textos de apoio e fotografias. Essas
imagens fotográficas foram interpretadas de acordo com os conteúdos vistos em
aula, inserindo-as em um contexto histórico e relacionando o recorte de paisagem
fotografado com as demais áreas estudadas, de acordo com os textos lidos.

A FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO
A importância do estudo da vegetação através do uso da fotografia no estudo
da vegetação está na possibilidade da visualização da influência humana sobre a
vegetação. Os alunos também poderão visualizar aspectos da paisagem que não
são percebidos e entendidos na leitura de um texto escrito. Segundo Travassos
(2001, p.2) “não podemos, por exemplo, falar de geleiras ou montanhas, sem que o
aluno nunca tenha visto uma. Um simples desenho no quadro muitas vezes não é
suficiente para seu entendimento”, por isso a fotografia é tão importante para a
construção do conhecimento geográfico, no sentido de que os alunos poderão
visualizar elementos presentes nos conteúdos.
Porém, essas fotografias precisam ser trabalhadas no sentido de
incentivo ao olhar desbravador, que procura ir além do retratado, fazendo relações
do que está sendo observado na fotografia, com outros lugares presentes na sua
realidade. O uso da fotografia em sala de aula permite “desacelerar o olhar”
(DANTAS, 2000, p. 5), para ver detalhes que no cotidiano, ao olhar acostumado,
parecem não portar sentido no processo de modificação do mundo.
Com a realização do estudo da vegetação através da utilização da fotografia
como um recurso didático foi perceptível o interesse dos alunos quanto aos
conteúdos da aula. As fotografias despertaram o interesse de muitos alunos, que

através do exercício de foto-interpretação participaram mais do que nas aulas em
que foram dados somente textos.
A fotografia mostrou-se como uma grande aliada no estudo desse tipo de
conteúdo geográfico, onde a visualização é fundamental para o entendimento do
aluno. Pois, segundo Travassos (2001):
além de tornar-se uma lembrança dos locais por onde andamos, a
fotografia pode ser entendida como uma fonte infinita de dados, fatos e
informações, transformando-se por isso, em um poderoso instrumento de
"materialização" de lugares nunca antes visitados por alguns.
(TRAVASSOS, 2001, p.2).

A fotografia irá auxiliar o aluno a visualizar lugares que ele desconhece,
auxiliando na sua percepção e leitura da paisagem, e essa prática com a
interpretação de imagens fotográficas deve ser constante na disciplina de geografia.
Auxiliando o aluno com a análise crítica de fotografias dentro da sala de aula, o
professor estará criando condições para que os alunos interpretem outras situações
fora da escola e consiga entender seu papel nas alterações do espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conceitos da Geografia Física são muito importantes na compreensão do
mundo, porém o professor não deve usá-los apenas como elementos para descrever
uma paisagem e fazer com que os alunos os memorizem sem a contextualização. É
importante que estes conceitos sejam trabalhados de forma relacionada à ocupação
das sociedades humanas no espaço geográfico, mostrando aos alunos que os
aspectos físicos dos lugares irão definir muitas das atividades humanas, como a
ocupação, exploração, como também a pobreza e o subdesenvolvimento.
Partindo dos conceitos já formulados e formulando conceitos com os
alunos, relacionando os quadros físicos e humanos, o professor estará trabalhando
a Geografia enquanto “ciência que estuda as relações entre sociedade e a natureza,
ou melhor, a forma como a sociedade organiza o espaço terrestre, visando melhor
explorar e dispor dos recursos da natureza” (ANDRADE, 1987).
Ao analisar a “paisagem natural” de uma floresta, cabe ao professor estimular
os seus alunos a enxergarem além do visível, ou seja, saber que naquela floresta
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existem atividades humanas, como tribos indígenas, atividades de exploração, vias
de transporte, desmatamento, atividades ilegais, etc. Unindo o quadro físico e
quadro humano dentro do estudo de um mesmo lugar ou paisagem, o professor
estará produzindo o verdadeiro conhecimento geográfico, que é o estudo da Terra
em todas as suas dimensões e direções.
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Resumen - En este trabajo describe un experimento hecho en las etapas
primaria y secundaria de la Licenciatura en Geografía de la Universidad Federal de
Pelotas, donde el uso de fotografías como una herramienta de enseñanza es de
gran importancia para estudiar el contenido de la vegetación y del relevo, y fomentar
la
mirada
crítica
a
la
zona
geográfica.
Palabras clave: Geografía Física, Fotografía, Medios de Comunicación en el
aprendizaje, la educación básica.
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RESUMO
As minhas idéias por intermédio do Bakhtin para começar a dar forma ao
corpus científico que irá provar a questão real a respeito da importância do
abastecimento dos quadrinhos clássicos na consciência do leitor contemporâneo,
minimizando impactos. A principal ideia é fazer com que percebam a relevância de
ler os quadrinhos clássicos pelo traço padrão e pela qualidade no roteiro.
Palavras-chave: discurso, quadrinhos, Bakhtin.
INTRODUÇÃO
O presente artigo irá expor as conclusões as quais cheguei, utilizando-me da
teoria bakhtiana, sobre a essência dos quadrinhos clássicos, que irão mostrar-se nas
linhas seguintes. Isto foi possível após dedicar-me à leitura das bibliografias
relevantes sobre a linguagem e à nona arte2461 , para que me fecundassem ideias,
possibilitando o processamento deste artigo. Esta ótica tem por objetivo discutir
como é acarretada a proposta discutida envolvida com os quadrinhos clássicos aos
ativistas contemporâneos em nona arte, para desvendar o porquê de os leitores, em
gerações diferentes, chocarem-se pela ideologia artística. O principal objeto a ser
analisado é o material do Batman – do ano um -, para manifestar a razão a respeito
da qualidade dos quadrinhos clássicos na volta da época contemporânea, e fazê-lo
de uma linha diante da teoria bakhtiana para evidenciar o uso do analisado,
minimizando o impacto dos leitores, ao passo que as editoras promovem mudanças
aos conceitos dos super-heróis. Entendo que a estética artística promove
fortalecimento à imaginação do leitor em razões do conteúdo clássico e da estrutura
do produto. Bakhtin (p.18) exibe-se exatamente como eu reflito: na obra de arte, em
compensação, na base das reações de um autor às manifestações isoladas do
herói, haverá uma reação global ao todo do herói cujas manifestações isoladas
adquirem importância no interior do conjunto constituído por esse todo, na qualidade
de componentes desse todo. Essa reação a um todo é precisamente específica da

2461

Enfoca o mundo dos quadrinhos
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reação estética que reúne o que a postura ético-cognitiva determina e julga e lhe
assegura o acabamento em forma de um todo concreto-visual, que é também um
todo significante. Ao fazer-se entender melhor sobre a reação estética, vale ressaltar
que do Batman, os quadrinhos contemporâneos, especialmente aos leitores
veteranos como eu, são inúteis, pela contingência, somente para o incentivo à leitura
aos leitores contemporâneos. Conforme no Café História2462 , uma espécie de rede
social, um participante e eu discutimos sobre o mercado em ação e a
conscientização. Faço uso aqui das palavras dele: “Somos leitores de períodos
anteriores ao atual momento, e, claro, concordamos que muitas obras de um
passado recente (acredito que sua escolha para Batman e Super-homem, por
exemplo, da mesma editora, tem claro objetivo de relacionar aos produtos dos anos
80) estão acima, em qualidade gráfica ou textual, das recentes. Para nosso ponto de
vista isso é válido. Mas um leitor atual, bombardeado de outras mídias, televisivas,
etc., ou até mesmo com modelos arquetípicos diferenciados de outras leituras
(personagens de mangá, personagens de filmes de ação, etc.) que estimulam em
acordo com um público diferente. Por isso que nós, "leitores tradicionais", muitas
vezes nos chocamos com atitudes ou falas de personagens de nossa "tradição" nos
filmes atuais. Os demais detalhes reais serão mostrados nos espaços seguintes.

BATMAN, O EXEMPLO PARA ENTENDER O CHOQUE ENTRE O
PASSADO E O PRESENTE
Este subtítulo, prestes a ser comentado, servirá para ver a concreta razão
quanto ao impacto entre os leitores em épocas diferentes pela adesão aos
quadrinhos. Se não fosse comentado, tinha deixado a dúvida perpétua. O que
considero é a questão do discurso (que altera sempre o conceito e a política
externa) que leve a dúvida a ser esclarecida. O principal objeto deste artigo, Batman,
foi criado pelo Bob Kane nos meados dos 20. Conforme as informações retiradas do
site especializado em HQs, a primeira aparição foi em Detetive Cômics nº 27.
Kane também criou todas as espécies de criminosos esquisitos e coloridos, tal
como 'O Joker', 'Duas Caras', 'Pinguim', etc. Kane ilustraria o 'Batman' até 1945
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e embora seu nome aparecesse até 1964, o trabalho foi feito, principalmente,
por outros artistas, tais como Stan Kaye, Sheldon Moldoff, Dick Saltaram, Jack
Burnley, entre outros, segundo Evanier. Kane deixou de desenhar, mas
continuou a supervisionar a produção. O criador deixou de existir em 1998. A
sua definição era mais “humana” - teoricamente era um fantoche simples, ou seja, o
seu uniforme era simples, sem equipamento altamente tecnológico e a intenção do
criador era atrair o público que curtia heróis sem super poderes. Michael Foucault
acrescenta neste comentário:
“(...) o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror,
aquele ao qual era preciso submeter-se, porque ele reinava, era o
discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual
requerido; era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada
qual sua parte; era o discurso que, profetizando o futuro, não
somente anunciava o que ia se passar, mas contribuía para a sua
realização, suscitava a adesão dos homens e se tramava assim com
o destino.” (2009, p.15).
Este trecho, extraído do livro do filósofo, serve de imaginação em relação ao
discurso e ainda explica o comportamento de reino. Ao que tudo indica é a
exposição científica que o próprio filósofo produz à plateia, conforme os seus
depoimentos no livro sobre a alteridade no comportamento do discurso. Vale
ressaltar que as mudanças cometidas pelas editoras na ideologia dos super heróis
e, inclusive no sistema de discurso, mantêm o leitor ativo, porém, da nova geração,
deixando os leitores da antiga geração de fora, em virtudes dos hábitos. Bakhtin (p.
88), ainda diz que a arquitetônica do mundo da visão artística não organiza só o
espaço e o tempo, organiza também o sentido; a forma não é só forma do espaço e
do tempo, é também forma do sentido. Mas que sentido em que sentido? O que quer
dizer com isso? Pelo que o filósofo russo falou, para fazer o sentido, primeiro deve
se preocupar com os valores éticos e políticos para contemplar o que está
acontecendo no momento, já que expor um discurso a ser produzido depende das
atuais circunstâncias, por exemplo, a crônica do Machado de Assis2463 que foi
publicada no século 19 e é considerada inútil para as atuais pessoas pelo contexto
incompreensível, em razões da época. No caso dos quadrinhos do Batman, como a
2463

Conhecido como Bruxo, a sua famosa obra prima intitulada O Alienista
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cronologia do cavaleiro das trevas é longa, os materiais que estão sendo
observados por mim mesmo são dois gibis, publicados em décadas diferentes – nos
meados dos anos 80 e do ano 2010. Antes de a análise se contemplar, Moacy Cirne,
a respeito do cânone dos quadrinhos:
Sua construção, de qualquer maneira, passa por mediações
as mais diversas e incluem a própria cultura de cada época. Bach,
por exemplo, não era considerado um músico excepcional por seus
contemporâneos; somente muito tempo depois, já no século XIX, a
sua genialidade passou a ser compreendida. Os próprios
quadrinhos, até os anos 60, eram considerados uma “arte menor” –
ou menos, até (2001, p. 203).
Esta citação é um exemplo perfeito para acarretar clareza à ideia da
comparação entre o antigo Batman e o atual em quadrinhos. Para os leitores
veteranos, o Batman clássico era ainda mais significativo pela qualidade e
originalidade nos traços e roteiro, e a ideologia do antigo super-herói sempre foi
compreendida, contudo, aos leitores novatos, ou seja, da atual geração, não. O
ponto de vista de Moacy Cirne sobre a arte menor é concordante porque os
quadrinhos antigos não apresentam certa afinidade com os leitores da presente
geração, por estranhamento ideológico. Isso se tornou uma introspecção durante as
minhas conjecturas, inclusive o uso de ligação com a teoria bakhtiniana. Trata-se de
representação cultural. Cada década torna-se influência por meio das questões
culturais e sociais para definir os traços e renovar os conceitos dos super-heróis
como, em especial, a ser analisado, Batman.
Apresentar-se-á a análise apresentando dois quadrinhos de épocas diferentes
colhidos para apontar que há diferenças em roteiros e traços:
Figura 1.1
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Esta figura foi publicada em 1983 no Brasil. O roteiro e os desenhos foram
produzidos por Frank Miller. No entanto, as histórias do Batman Ano UM foram
republicadas em 2005.
Figura 1.2
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Estas figuras foram produzidas em agosto de 2010. Desenhos são assinados
por Rags Morales. O roteiro é escrito por Tony Bedard.
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A figura (1.1) apresenta, em cenas acirradas, certa confusão entre a polícia e
o Batman, em função do conflito retratado na história. As expressões indicadas nos
balões garantem a condução do leitor (veterano), ao passo que retratam a história
em que Batman se vê enfrentando e protegendo-se do tiroteio vindo da equipe de
polícia comandada pelo comissário Gordon. O cavaleiro das trevas foi modernizado
por Frank Miller para se encaixar na linha adulta, conquistando à boa parte do
público e sendo bem sucedido. A outra figura (1.2) aponta a cena em que Batman e
o comissário Gordon conversam. É possível perceber que o detetive não é o mesmo
que foi designado por Frank Miller, e que o conceito do herói foi bastante mudado
desde a entrada do ano 2000. Os diálogos não apresentam inteligência e sabedoria,
e pelo o que se contempla, cedem destaque aos desenhos, apesar de o traço
parecer muito com o de desenho animado. Há uma diferença pelo traço no
quadrinho antigo e no atual. O primeiro atrai, principalmente, aos fãs antigos e
menos aos leitores novatos, por questões da época. Para Barbieri (1998), os
desenhistas procuram criar expressões estereotipadas, sendo uma herança que viria
do teatro. Não seria interessante uma fisionomia que fugisse do convencional por
um motivo simples: o leitor (ou a plateia, no caso do teatro) não reconheceria de
imediato a emoção vista no personagem e demoraria mais para absorver a
informação. Pelo o que Barbieri falou sobre a demora para absorver a informação,
em minha análise, isto depende do tempo, dos hábitos e costumes, em razões da
incompatibilidade cultural. O passar do tempo impregna mudanças nos hábitos de
leitura, bem como, nos estilos literários, que também sofreram alterações nos
conceitos de arte e literatura (estas duas categorias fazem parte da produção dos
quadrinhos). Sobre isto, Bakhtin compartilha:
Cada época, cada movimento literário, cada estilo artísticoliterário, cada gênero literário, nos limites de uma época e de um
movimento, se caracteriza por sua concepção particular do
destinatário da obra literária, por uma percepção e uma
compreensão particulares do leitor, do ouvinte do público, da
audiência popular. (2000, p.324)
A posição bakhtiniana acima foi uma forma colaborativa para reforçar o
entendimento sobre as linhas temporais em relação ao estilo literário, e esclarecer o
porquê de duas figuras indicadas apresentarem conteúdos diferentes em traço e
ideia. Basta recordar que a minha análise, sobre o mesmo título, contou com as
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bases teóricas relacionadas à linguagem e ao discurso para desvendar a razão do
choque temporário na relação entre a arte e o leitor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chego à conclusão de que pretendo dar continuidade a esta pesquisa na
sequência da minha vida acadêmica, o que possibilitará maiores condições de
colher dados ricos e aprofundar o tema pesquisado. Durante a minha averiguação,
cheguei à questão de que, talvez, seja o alterego o responsável pelas mudanças
ideológicas e comportamentais aplicadas, com o passar dos anos, ao conceito da
nona arte. Bakhtin (p.72) expôs reforço teórico a respeito: O valor estético
desaparece quase totalmente. A ideia do nascimento vivo (a ideia do alter) é
substituída pela autoprojeção do eu-para-mim, numa cosmogonia em que engendro
o outro no interior de mim sem sair de meus limites, permanecendo, assim, ainda
solitário. A singularidade do outro não é afirmada. Impõe-se a teoria da emanação:
penso-me, meu eu pensado (produto de minha autoprojeção) separa-se de meu eu
pensante; opera-se um desdobramento, cria-se uma nova pessoa que, por sua vez,
desdobra-se graças à autoprojeção, e assim por diante. Todos os acontecimentos
concentram-se num único eu-para-mim, sem que venha introduzir-se nele o novo
valor do outro. Pelo o que afirma o autor, o ser pensante vem da leitura para
compartilhar a identidade com o eu (leitor), que deseja ter ou gerar ideias. O choque
ideológico resulta na resolução dos produtores que preferem a atual época à antiga,
pela arte livre. Pela minha observação referente aos quadrinhos em instantes
diferentes, o traço padrão é sinônimo de restrição por não poder mostrar a sua ideia
e nem o seu estilo. A base bakhtiniana me foi utilizada para traçar cientificamente a
razão do choque ideológico.
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RESÚMEN
Mis ideas por intermedio de Bakhtin para comenzar a dar forma al corpus
científico que irá a probar la cuestión real a respecto de la importancia del
abastecimiento de las historietas clásicas en la conciencia del lector contemporáneo,
minimizando impactos. La principal idea es hacer con que perciban la relevancia de
leer las historietas clásicas por el trazado padrón y por la calidad del guión.
Palabras-llave: discurso, historietas, Bakhtin
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“Sou professor, e agora?
Uma análise a partir dos formandos em Educação Física
Susana Schneid Scherer
Pós-graduanda em Educação, IFSUL-RS
Orientadora: Prof. Dra. Carmem Lucia Lascano Pinto
Esta pesquisa é fruto do trabalho final da Pós-graduação Lato-Sensu em
Educação pelo IFSUL-RS, Pelotas. A preocupação inicial referia-se a averiguar se
os formandos em Educação Física Licenciatura querem ir para a escola básica. O
instrumento compôs-se pela aplicação de questionários no qual participaram 29
formandos em Educação Física licenciatura. Os dados propuseram várias categorias
de análise para a discussão. Para subsídio buscou-se aporte sobre a formação
docente, de modo a refletir sobre algumas questões, como a de que parece estar
diminuindo a vontade de ser professor na escola básica. Emergiram outras
problematizações, entre elas, quais os fatores que permeiam o querer e o não
querer lecionar em escola pública de nível básico. Foi percebido desestímulo e
desvalorização à carreira docente, insuficientes condições de trabalho e salário,
entre outros tópicos que levam os formados a seguir por outros espaços de trabalho.
Ainda foi intencionalidade do estudo conhecer: qual o papel do professor de
Educação Física junto à comunidade escolar, na concepção dos concluintes do
curso? No prosseguimento, pretende-se o aprofundamento da problematização com
entrevistas a partir da escolha intencional de alguns participantes.
PALAVRAS-CHAVE: docência; Educação Física; Escola Básica.
“Yo soy un maestro, y ahora?
Un análisis de los concluintes de Educacion Física”
Scherer, Susana Schneider
Estudiante de Pós-grado IFSul-RS
Asesor: Prof. Dr. Lascano, Carmem Lúcia Pinto
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RESUMO
Esta investigación es el fin del trabajo de posgrado lato sensu de la Educación
por IFSUL-RS, Pelotas. La preocupación inicial se refería a determinar si los
estudiantes de Licenciatura de Educación Física quiere ir a la escuela primaria. El
instrumento fue compuesto por el uso de cuestionarios en los que 29 alumnos
participaron en el grado de la educación física. Los datos han propuesto diversas
categorías de análisis para la discusión. Para conceder la entrada se busca en los
futuros maestros para reflexionar sobre algunas cuestiones, como la que parece
estar disminuyendo el deseo de ser un maestro en la escuela primaria.
Problematizaciones surgieron otros, entre ellos los factores que subyacen quieren y
no quieren enseñar en el nivel de escuela primaria pública. El desánimo se percibe
la devaluación y la carrera docente, las malas condiciones de trabajo y salarios,
entre otros temas que los graduados llevan a seguir por otras áreas de trabajo.
Aunque el estudio fue la intención de saber: ¿cuál es el papel del profesor de
educación física con la comunidad escolar en el diseño de los graduados del curso?
PALABRAS CLAVE: enseñanza, la Escuela de Educación Primaria, Educacion
física.
INTRODUÇÃO
O presente estudo decorre de minha interpretação de que a maioria de meus
colegas de turma não tinha intenção de ser professor na escola básica, ao
concluírem o curso de Licenciatura em Educação Física. Achava que durante a
graduação os estudantes mudavam seus pontos de vista, isto é, que desejavam ser
professores, porém passavam a não querer a partir do momento em que
vivenciavam o curso ou que vinham a ser expostos a realidade escolar e no caso da
Educação Física, ao seu desprestígio na escola.
No cotidiano das escolas, atualmente, são comuns as reclamações dos
professores a respeito dos baixos salários, das péssimas condições de trabalho, das
amplas jornadas em sala de aula, do desinteresse dos alunos e da própria categoria
docente. Essa situação adversa vivida pela profissão já circula como clichê na
opinião pública.
Essa dura realidade estará ocasionando a desistência daqueles que um dia
desejaram ser professores? Para responder a esse questionamento estabeleci o
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seguinte problema de pesquisa: os formandos em Educação Física, Licenciatura,
desejam atuar na escola básica e em caso negativo, por que?
Para começar o caminho optei por refletir sobre as mudanças ocorridas em
nossa sociedade e sua influência na vida dos professores em exercício e nas
graduações com vistas ao atendimento das novas exigências educacionais e de
formação docente.
O CONTEXTO ATUAL E A ESCOLA BÁSICA
Precisamos reconhecer, com
humildade, que há muitos dilemas
para os quais as respostas do
passado já não servem e as do
presente ainda não existem.(...)
Para mim, ser professor no século
XXI é reinventar um sentido para a
escola, tanto do ponto de vista ético
quanto

cultural.

(Nóvoa,

in

entrevista 2001)
São inúmeras as discussões a apontar que a escola não dá conta das
demandas sociais. A sociedade vem mudando bastante e sem parar dia após dia. A
escola se mostra um tanto parecida ao que sempre foi e, sem visualizar claramente
como construir uma nova caminhada mantém o mesmo caminho, parecendo
confusa entre o ensino tradicional, centrado na transmissão de informações, que não
serve mais, e uma formação que atenda às novas exigências educacionais.
Em busca de achar um novo modelo que dê conta, conforme Azevedo (2006),
os professores parecem perdidos em suas práticas, e por isso, muitas vezes,
amesquinham sua postura a ser mais um, fazendo coisas sem saber o porquê,
seguindo instruções e se ocultando em práticas para não receberem críticas.
Conforme Arroyo (2001) a consolidação das bases da profissão docente é
fundamental para o alcance de sentido e assim, de prestígio. Para isso, em seu
entendimento, é preciso desfazer o imaginário social que minimiza o papel do
mestre. Um trabalho árduo, uma vez que o próprio professor tem uma imagem
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confusa de si mesmo e de sua função. Assim, de acordo com o autor (op.cit) é
necessária a reflexão sobre o sentido social da escola e da profissão docente, como
parte da formação para atuar no tempo-espaço atuais com suas especificidades e
necessidades.
Nesse sentido é importante mencionar o que aponta Libâneo (2007 p. 40):
Presentemente, ante novas realidades econômicas e
sociais,

especialmente

os

avanços

tecnológicos

na

comunicação e informação, novos sistemas produtivos e novos
paradigmas do conhecimento, impõem-se novas exigências no
debate sobre a qualidade da educação e, por conseqüência,
sobre a formação de educadores. Não cabe mais uma visão
empobrecida dos estudos pedagógicos, restringindo-os aos
ingredientes de formação de licenciados. Não se trata de
desvalorização da docência, mas de valorização da atividade
pedagógica em sentido mais amplo, na qual a docente está
incluída.
Por conseguinte, Arroyo (2001) expõe que o “oficio de mestre só terá sentido
na medida em que o próprio mestre se buscar como tal, sendo ele o próprio
protagonista da sua história de mestre”.
A Educação Física escolar dentro desse contexto, igualmente, busca
legitimar-se através da construção de novos sentidos que permitam a essa área do
saber participar da formação exigida pela sociedade atual. Assim, para além de uma
disciplina cujos objetivos são: a promoção da saúde, a ludicidade, a aprendizagem
de habilidades técnicas e motoras, a Educação Física precisa mostrar-se como um
campo com potencial para favorecer a formação integral, desenvolvendo o ser
humano em sua totalidade. “Isso fará com que o discurso do profissional de
Educação Física se torne em ações verdadeiramente transformadoras” (MEDINA,
2002).
Considerando que, o termo profissionalização indica o processo de formação
de um sujeito numa profissão, que se inicia antes mesmo da formação inicial e
atravessa todos os momentos de sua vida profissional, impossível esse processo
ocorrer sem a transformação do próprio sujeito, que por sua vez dialoga com a
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transformação da realidade. Formação inicial e continuada são parte de um mesmo
processo de Formação profissional (Maslow apud Penin, 2009).
Portanto, o professor de Educação Física é o principal agente na legitimação
de seu campo de atuação. Porém, conforme observa Medina (2002), em muitos
casos, nem mesmo esse profissional sabe o verdadeiro significado da disciplina que
desenvolve.
Para que a escola básica encontre novos rumos, depende de professores
capacitados. A Licenciatura pode qualificar os profissionais para atuarem com
propriedade nos contextos em que virão a estar inseridos.
Assim, ao final do curso, nos debrucemos sobre os sentimentos dos
formandos em Educação Física, Licenciatura, que estão prestes a se formar
professores para conhecer como esses se sentem diante da iminente entrada no
campo de trabalho e como a Formação Inicial e a vivência da realidade da escola
vem repercutindo em suas escolhas profissionais.

5
6 METODOLOGIA DO ESTUDO
Participaram desse estudo vinte e nove formandos em Educação Física,
Licenciatura de uma Universidade pública de uma cidade no interior do Rio Grande
do Sul. Todos os participantes consentiram na participação nesse estudo. A média
de idade entre os participantes é de vinte e dois anos e meio (22,6), divididos entre
vinte e três mulheres e apenas seis homens. Cabe dizer que o perfil dessa turma se
assemelha ao perfil tradicionalmente visto nos quadros de professores da escola
básica, isto é, uma enormidade do sexo feminino em relação ao masculino.
Optou-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa (ANDRÉ, 2000 e
MINAYO, 2007), a qual trabalha com o universo de aspirações, desejos e crenças
dos sujeitos estudados. Dentro dessa abordagem, fez-se a escolha por um estudo
do tipo descritivo (GIL, 2008), o qual permitirá a descrição do fenômeno a partir do
olhar dos sujeitos.
O levantamento de dados foi realizado através de questionário com perguntas
semi-abertas. O qual, segundo Gil (2008) se adequa ao propósito do estudo por
permitir o detalhamento das intenções de atuação dos formandos e das razões para
as suas escolhas.
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Para a análise de dados foi adotada a Análise de conteúdos (Bardin, 1977 e
MINAYO, 2007) a partir da qual pretende-se estabelecer categorias, pois a pesquisa
ainda está em fase preliminar de análise dos dados.
PRINCIPAIS ACHADOS E UMA BREVE ANÁLISE
Já na aplicação dos questionários percebi que, contrariamente ao que
pensava, não houve grande desistência em ser professor na escola básica ao longo
da Licenciatura, e sim, que muitos colegas ingressaram no curso sem esse desejo.
Alguns porque nem mesmo sabiam a diferença entre as formações em licenciatura
ou bacharelado, portanto não sabiam que seriam licenciados, outros por sua vez
entraram para não serem impedidos de atuar na escola. Uma vez que quem possui
Bacharelado não pode atuar na escola e o contrário, embora possa ser dificultado
pela ação do Conselho, pode ocorrer. A escola, embora pague pouco, oferece
estabilidade maior do que em outros espaços.
Cabe destacar que o percentual de jovens que ingressaram no curso sem a
intenção de atuar na escola básica, nessa turma, foi alarmante, totalizando
cinqüenta e cinco por cento.
Em 2006 o curso de Educação Física dessa instituição sofreu reformulação,
passando da oferta de Licenciatura plena para dois cursos diferenciados, a
Licenciatura, destinada aos profissionais que desejem atuar em escola, com ênfase
na escola básica, e o Bacharelado, destinado aos que tenham interesse em atuar
em espaços não escolares. Essa turma ingressou em 2007, sendo a terceira a
cursar nesse formato. Talvez em decorrência da proximidade da mudança, parece
que alguns desses jovens não tinham claro qual é o projeto de cada curso e qual o
seu espaço de atuação após a conclusão.
Chama a atenção ainda que embora tenha aumentado o interesse em atuar
na escola básica em relação ao início do curso, ainda é grande o número que disse
não desejar, trinta e oito por cento. Remetendo-nos a uma reflexão sobre o uso da
verba pública, visto que essa Universidade é Federal. Mas talvez seja importante
pensarmos sobre a impossibilidade de negarmos aos jovens o direito de
experimentar e ainda precisamos considerar que muitos podem estar manifestando
esse sentimento nesse momento em que como apontam alguns autores (STROOT,
1996; GONÇALVES, 2000; HUBERMAN, 2000) se sentem inseguros com alguns
2118

aspectos da formação para atuar na profissão e chocados ao se depararem com
uma escola real, sempre diferente daquela que a Faculdade mostra.
A maioria dos questionados alegou não ter optado pela formação licenciada
com a intenção de ser prioritariamente professor na escola básica. Entre outros
motivos, os mais citados para a escolha do curso foram: o gosto pelas práticas
físicas, principalmente, esportivas, tanto na escola quanto fora dela e a influência de
bons professores como motivadores a seguir na carreira.
Olhando para os números encontrados, percebi, ao analisar o interesse inicial
ao entrar no curso e após a conclusão do mesmo, que a maioria dos graduandos
entrou querendo ser professor e continua com o mesmo propósito e poucos dos que
queriam ao entrar no curso mudaram sua idéia. Por outro lado, os que não
pensavam em ser professor de escola ao entrar na graduação licenciada mudaram
de idéia, metade dos entrevistados, e a outra metade continua mantendo a idéia de
não ser professor, mesmo licenciados.
Conforme a teoria de Maslow (apud Penin 2009, p.2), “ao escolher ou entrar
numa profissão uma pessoa define um modo de vida, começa a pertencer a um
grupo que, conforme o seu grau de identificação, lhe traz benefícios ao atender a uma
das necessidades humanas básicas, a de pertencimento”.

A vivência cotidiana numa

profissão e em uma determinada instituição geralmente interfere de maneira vigorosa no
desenvolvimento da própria identidade ou “identidade do eu “(conceito de Maslow).
Nas explicações sobre o desejo de ser professor de Educação Física foi
percebido em mais de um formando a fala sobre mudar a realidade escolar, o papel
que a Educação Física tem hoje dentro da escola e sobretudo, o resgate do valor da
escola na vida dos estudantes a partir da Educação Física, uma vez que a mesma é
uma das matérias preferidas no espaço formal de ensino.

Comenius (apud

Romanowski,

2007), um dos fundadores da pedagogia moderna o qual vem sendo seguido ate hoje, a escola como campo de direito a ensinar tudo
a todos amplia seu papel para além de transmitir conhecimentos, alfabetizar, diplomar, tornar o cidadão culto e como mão-de-obra para
o trabalho.

Os entrevistados disseram desejar ser professor de Educação Física em
escola tanto escola pública como particular, sem mostrar diferença em atuar em
qualquer uma das áreas. A grande explicação parece estar na oportunidade e não
se refere necessariamente ao espaço seja ele público ou privado de boas condições
de trabalho. Obviamente sabemos que escolas privadas contam com melhores
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condições gerais, o que não quer dizer que escolas públicas não possam
oportunizar uma boa condição de trabalho.
A maioria dos entrevistados relatou desejar, mesmo após formado atuar em
escola, apesar de um número significativo referir-se ao não desejo, a maioria ainda
explicitou-se a favor. Os principais problemas citados que levam a desistência em
querer ser professor foram a experiência do estágio, a realidade escolar, o salário e
na verdade o conjunto de um, dois e até todos esses fatores. A graduação não foi
citada por nenhum dos sujeitos como contribuinte para a desistência em seguir na
profissão.
Cabe relatar sobre o estágio, o qual faz a integração entre a educação básica
e o ensino superior. O estágio constitui uma das condições para a obtenção da
licença para o exercício profissional, na medida em que é considerado “o momento
de efetivar, sob a supervisão de um profissional experiente, um processo de
ensino/aprendizagem que se tornarão, concretos e autônomos quando da
profissionalização deste estagiário” (Parecer CNE/CP 28/2001).
Conforme Guimarães (2004) dados de pesquisas têm mostrado que os
egressos de cursos de formação inicial em licenciaturas não têm recebido um
"preparo" adequado, ou seja, uma formação suficiente para ser capaz de enfrentar
os problemas encontrados no cotidiano da sala de aula, mas isso não parece em
nosso estudo.
Luckesi (apud Libâneo, 2001, p. 65) afirma que “Se o professor perde o
significado do trabalho tanto para si próprio como para a sociedade ele perde a
identidade com a sua profissão”. Um conjunto de condições de trabalho
insatisfatórias - mal-estar, a frustração, a baixa auto-estima - são algumas
conseqüências que podem resultar na perda de identidade profissional.
Muitos entrevistados disseram que pretendem atuar em outros espaços
informais e/ou outros de áreas que vêm crescendo, tais como: personal trainner,
professor de academia e de ginástica laboral. Esses dados mostram a expectativa
de ganhar mais, mesmo com menor estabilidade.
Muitos formandos expuseram o desejo de serem professores universitários,
este foi um dado recorrente nos questionários, mostrando assim o desejo de ser
docente e atuar na área licenciada, porém não diretamente dentro da escola básica.
Especificamente, encontra-se no Parecer CNE/CP, 27/2001, que o estágio curricular
deverá ser feito nas escolas de educação básica. Será este primeiro contato com a
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escola real causador de um trauma? É comum ouvir professores assustados ao
relatar a experiência de estágio, a exposição à realidade, às dificuldades escolares e
outros fatores do dia-a-dia docente.
Pretendo aprofundar a discussão sobre esse resultado sobre a intenção de
atuarem como professores universitários em outro momento de estudo. Será essa
escolha ocasionada pelas condições muito precárias da escola básica, tanto no que
se refere ao salário como as condições de trabalho? Ou será porque a possibilidade
de atuar na profissão universitária está mais próxima dos formandos devido à oferta
de Pós-graduação Strictu Sensu na mesma Faculdade em que estão se formando?
O mestrado é condição para atuar na universidade.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
O estudo está em fase preliminar, apontando algumas categorias, as quais
porém podem sofrer alterações ao longo do percurso da análise dos dados.
Respondendo ao problema de pesquisa eu afirmo que a maioria dos formandos em
Educação Física, Licenciatura desejam atuar na escola básica, embora o número
fique em torno de 62%, mostrando um investimento grande dos órgãos públicos para
obter-se esse resultado final, pois essa instituição é federal.
Muitos aspectos têm de ser considerados, incluindo-se aí a baixa idade de
ingresso dos alunos, ainda indecisos em relação à profissão, escolhendo por ser o
curso que mais lhes agrada. A difícil realidade da profissão docente é outro fator de
desistência da profissão, sobretudo nesse momento de confronto com a concretude
da prática, momento em que ainda é possível buscar outras alternativas.
Complementando cabe ainda mencionar que muitos desejam continuar na área em
outras modalidades ou como professores universitários.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo iniciar uma discussão acerca das dificuldades
dos educadores e educandos no ensino-aprendizado cartográfico nas aulas de
Geografia durante o Ensino Fundamental.
PALAVRAS- CHAVE: Percepção Visual; Geografia; Leitura Cartográfica.
INTRODUÇÃO
Podemos afirmar que a percepção visual nas aulas de Geografia é um dos
pontos mais importantes a serem trabalhados com os alunos do Ensino
Fundamental. Partindo da prática da leitura de representações cartográficas, ou até
mesmo de imagens que exprimem uma determinada problemática é que, o
professor, irá desenvolver em suas aulas os mais diferentes temas, priorizando o
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olhar observador e curioso de cada um dos envolvidos no ensino-aprendizado
dentro da escola.
Através deste artigo faremos uma breve reflexão acercada de uma
problemática bastante antiga e presente nas escolas brasileiras, ou seja, a falta de
percepção visual dos estudantes nas séries finais no Ensino Fundamental nas
escolas brasileiras.
A inquietação que originou o presente estudo surgiu durante o estágio de
Ensino Fundamental realizado com alunos do 5º ano da Escola Municipal Piratinino
de Almeida do município de Pelotas no Rio Grande do Sul, face às dificuldades
encontradas na sala de aula em atividades desenvolvidas com alunos, tendo a
cartografia como tema desenvolvido. Problemas de percepção e entendimento de
imagens, representações gráficas e signos cartográficos utilizados nas aulas de
Geografia se mostraram uma constante no processo de ensino-aprendizagem. As
dificuldades no ato de ler as representações dentro e fora da escola tornam a
abordagem do assunto pertinente, uma vez que, para o educador, minimizar os
efeitos desta problemática se torna um instigante desafio.
Trabalhar habilidades necessárias à compreensão do que futuramente será
exigido dos educandos em sua vida cotidiana e estudantil, tem uma conotação
diferenciada. Exercitar e trabalhar noções cartográficas básicas nas salas de aula,
desde as séries iniciais do Ensino Fundamental podem desenvolver nos alunos a
capacidade de observar, analisar, ler nas entrelinhas o que uma imagem, mapas ou
signos cartográficos possam dizer dentro e fora da Geografia escolar.
É importante destacar também que, trabalhar a visualização e a
compreensão

de

signos,

imagens

e

outras

representações

gráficas

ou

geocartográficas, ao longo do processo de ensino-aprendizado, de forma lenta e
persistente até que os alunos, por si só percebam que possuem a capacidade de
utilizar tais habilidades a qualquer hora e tempo, pode ser o primeiro passo para a
tão esperada mudança de abordagem do educador nas aulas de Geografia e,
consequentemente as melhorias na compreensão do conteúdo por parte do
discente.
Na construção e reestruturação do saber geográfico, o educador precisa
desenvolver um trabalho que deverá sempre buscar adequar-se as necessidades da
Geografia, respeitando faixa etária e a série de cada turma, bem como, exercitar a
percepção e a lógica das imagens e signos utilizados nos conteúdos geográficos de
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acordo com o conteúdo programático aliado ao que pode ser utilizado do cotidiano
da comunidade onde a escola está inserida.

LER E INTERPRETAR IMAGENS E REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS
Compreender e identificar o que uma imagem quer transmitir é algo
fundamental para o crescimento de qualquer aluno, seja nas séries inicias ou finais,
em qualquer período da sua formação educacional, portanto, o educando precisa
aprender a ler através da linguagem gráfica aquilo que lhe é proposto como
atividade em sala de aula.
O processo de ensino-aprendizado por meio da percepção visual é
deficitário no ensino brasileiro, os alunos chegam ás séries finais do Ensino
Fundamental sem ter passado pelo processo de desenvolvimento das suas
habilidades nas séries iniciais. No decorrer do desenvolvimento escolar as
dificuldades serão detectadas no momento em que, o educador for trabalhar
determinadas atividades que exigem percepção visual para compreender o que está
sendo proposto no conteúdo trabalhado em sala de aula.
De acordo com o que sugere os PCN’s2468 (1998) os alunos devem
desenvolver suas habilidades acerca das noções de espaço e compreensão da
paisagem de maneira geral ou específica, de acordo com o momento de
aprendizado dentro das aulas de Geografia. O cotidiano e, as memórias que cada
educando carrega consigo ou compartilha com os demais indivíduos pertencentes à
sociedade que o cerca, segundo os PCN’s (1998) são, “elementos importantes na
constituição do saber geográfico”.
Jean Piaget em seu conceito de adaptação e equilibração propõem uma
visão evolutiva do conhecimento, ou seja, o indivíduo não está provido da
experiência necessária ao saber escolar, no entanto tais características estão
intrínsecas em cada pessoa desde o seu nascimento. Para o cientista, o
conhecimento se constrói na medida em que ocorre a interação do homem com o
meio que o desequilibra e lhe força novas adaptações que possibilitam a busca pelo
2468

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - são referências de qualidade para os Ensinos Fundamental e
Médio do país, elaboradas pelo Governo Federal. O objetivo é propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do
currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola em que se
aprende mais e melhor.
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equilíbrio durante o processo de evolução individual. Para o cientista, construímos
nosso saber de forma gradativa e contínua, sendo um processo com escalas que
embasam e fortificam os saberes futuros na medida em que o indivíduo capta novos
conhecimentos.
De acordo com Elisângela Fernandes (Nova Escola, abril/2011), Piaget
argumenta que:
[...] desde o nascimento, a criança constrói infinitivamente suas
estruturas cognitivas em busca de uma melhor adaptação do meio. No
começo de seus estudos, ele utilizou o termo “adaptação” para nomear o
processo pelo qual as crianças passam de um nível simples ao mais
complexo. Alguns anos mais tarde, optou pelo conceito equilibração e, mais
tarde, à ideia de abstração reflexiva. [...]
Sua ocorrência se dá por meio de duas etapas complementares. A
primeira delas, chamada de assimilação, é uma ação externa: consiste em
utilizar os chamados esquemas de ação (formas como interagimos com o
mundo, como classificar, ordenar, relacionar, etc.) para compreender as
características de determinado conceito. A segunda, acomodação, é um
processo interno: diz respeito construção de novas estruturas cognitivas
(com base nas pré-existentes, mas aplicando-as). Isso permite assimilar a
novidade, chegando a um novo estado de equilíbrio. (FERNANDES, 2011 p.
91)

O avanço intelectual nem sempre ocorre da maneira esperada, há no
processo de ensino-aprendizado inúmeros desencontros na evolução de cada
discente que deixam visíveis de acordo com Fernandes (2011), sua condição
“perdida ou desinteressada” dentro da sala de aula. Ainda seguindo no texto de
Rosângela Fernandes publicado na revista Nova Escola em 2011, que trás o
pensamento defendido pela pesquisadora argentina Delia Lerner a qual afirma que o
aluno precisa de “situações-problema” que promovam investigações, discussões,
reflexões que possibilitem o surgimento de hipóteses e de atitudes ativas dentro do
ensino-aprendizado geocartográfico.
Em entrevista a revista Nova Escola em 2006, a professora Rosângela Doin
de Almeida da Universidade Estadual Paulista em Rio Claro (SP), diz que "ao
desenhar, a criança e o jovem representam seu modo de pensar o espaço" e que “o
desenho de uma criança não é só a cópia de objetos, mas a interpretação do real. O
mapa também é o recorte de uma realidade". A partir das palavras da educadora
podemos então perceber que há necessidade de trabalhar tais habilidades com os
alunos desde o princípio de sua formação, o que significa estimular e aguçar a
curiosidade dos estudantes desde as primeiras lições nas séries iniciais do Ensino
Fundamental. Incluir conteúdos que desenvolvam noções básicas acerca da
percepção visual nas atividades curriculares pré-estabelecidas nos leva a crer que, o
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desenvolvimento de conteúdos geocartográficos dará bons resultados no restante da
vida escolar dos educandos.
Por meio da percepção visual usando elementos como, representações
cartográficas e imagens, os alunos não se sentirão “perdidos” quando, por exemplo,
utilizarem um mapa, ou tiverem que descrever o que uma gravura está querendo
dizer através de seus traços. A ideia de realizar o trabalho á longo prazo desde o
início da vida escolar de cada aluno, parte do princípio de que, a maioria consiga
facilmente identificar o que determinada atividade proposta exprime seja ela simples
ou mais complexa. O trabalho baseia-se no conceito de Piaget, o qual se aplica em
duas etapas, ou seja, no início da formação escolar nas séries iniciais do Ensino
Médio (assimilação) e nas séries finais do Ensino Fundamental com o processo
interno de construção das bases estruturais da mente que possibilita atingir um nível
superior de abstração de conhecimentos (acomodação). A importância do
desenvolvimento de tais habilidades é fundamental não só na escola, mas também
na vida cotidiana e na construção da cidadania de cada indivíduo.
Percebemos através da experiência vivida em sala de aula, durante o
estágio com alunos de 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino
de Pelotas, na Escola Municipal Piratinino de Almeida que, a maior dificuldade no
aprendizado geográfico estava presente no ato de identificar e compreender o que
uma figura usada no primeiro exercício proposto estava expressando em suas
formas. A ilustração trata dos problemas do desmatamento no Brasil e, quando
usada na atividade proposta, não foi compreendida com sucesso pela maioria dos
alunos.
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Figura 01 ─ Imagem utilizada em sala de aula durante as atividades no estágio
Fonte: http://lh4.ggpht.com/zecarlosdopv/R8WkpryQw1I/AAAAAAAAAP8/4pc
N6JI-f5g/ Desmatamento+da+Amaz%C3%B4nia+2_thumb%5B1%5D

A dificuldade de percepção foi detectada ao longo do estágio das mais
variadas maneiras. Quando se utilizou globo, mapas entre outras representações
cartográficas para enriquecer as aulas de Geografia ficou muito clara a falta de
aprimoramento do discente acerca de tais habilidades primárias e primordiais ao
ensino geográfico.
O uso de imagens e representações cartográficas certamente seria menos
penoso para os alunos nas séries finais se, desde o princípio de sua vida escolar
fosse desenvolvido um trabalho contínuo de aprendizado, onde os alunos desde
muito cedo lidariam com noções de espaço, lateralidade, localização e percepção da
paisagem através de atividades elaboradas acerca dos conteúdos propostos.
Trabalhar com a descoberta é um caminho promissor para o bom
desenvolvimento da Geografia na sala de aula, levar a turma para ensinar Geografia
nos arredores da escola, usar a comunidade como exemplo para o conteúdo a ser
desenvolvido e propor o mapeamento do perímetro visitado é uma das diversas
formas de inserir a percepção visual e noções cartográficas no aprendizado dos
educandos. Sendo assim, o professor ao incentivar seus alunos a buscar
conhecimentos básicos dentro de uma realidade conhecida e comum a todos inicia
de forma natural uma nova etapa dentro do processo de ensino-aprendizado com
sua turma. De acordo com Fekete (1998):
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Quando um professor pede para seus alunos desenharem seu
trajeto de casa para escola, ele percebe que nesses mapas (desenhos) que
os objetos aparecem localizados uns em relação aos outros, em tamanho
menor, com traços que permitem dizer o que significam e assim,
demonstram os elementos dos mapas de uma só vez, como sua
localização, escala, projeção e legenda. Com isso o professor leva o aluno a
entender os mapas sem partir para um ensino cansativo e isolado de cada
um desses elementos, tornado uma leitura mais fácil de mapas temáticos
que tem o objetivo específico de mostrar o comportamento espacial de um
tema ou fenômeno geográfico. (FEKETE, 2009)

Voltando a reportagem publicada pela revista Nova Escola em 2006 que trás
algumas informações sobre a necessidade de construir um histórico de aprendizado,
onde o aluno consiga criar uma visão mais aguçada e um raciocínio mais rápido
relacionado imagens á outros tipos de representações gráficas presentes nas aulas
de Geografia nas séries finais, em um relato da consultora de Geografia Sueli Furlan
encontramos uma afirmação da mesma que diz que, “ao abandonar o desenho e,
anos depois, introduzir os mapas, a escola dá um salto e deixa um vazio (Nova
Escola, 2006)”. Portanto, é notória a necessidade de um trabalho que, em longo
prazo venha a gerar resultados positivos e menos alarmantes na formação dos
educandos que estão alcançando a etapa final de seus estudos no Ensino
Fundamental.
Para Macedo:
Uma forma de observar o cotidiano é prestar atenção nele, fazer
registros, discutir ou selecionar situações-problema interessantes para
serem analisadas ou compartilhadas com os colegas. Vale a pena fazer
esse exercício de reflexão porque nem sempre o que vivemos em sala de
aula está escrito nos livros. [...] Em outras palavras, é mais difícil analisar o
cotidiano da sala de aula por este ser um tema ao mesmo tempo muito
presente e distante e nossas reflexões, ausente ou tratado de forma muito
genérica nos livros. Além disso, há episódios que exigem de nós, quando
ocorrem, uma clareza e precisão nem sempre fáceis e imediatas.
(MACEDO, 2005 p. 115)

“Sempre que se produz um novo conhecimento também se inventa um novo
e peculiar caminho. Quando olhamos para trás é que nos damos conta disso”
(Costa, 2002). Partindo das palavras de Marisa Vorraber Costa podemos perceber
que todo o trabalho produzido só terá sentido se tiver uma boa teoria como
embasamento. A autora ainda afirma que, “Uma teoria é como uma caixa de
ferramentas” (Costa, 2002), então, o que fazer com essas ferramentas e como usálas? Quem pode fazer uso do poder que emana da educação escolar? Quem pode
ensinar? Quem pode aprender?
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O professor é importante no desenvolvimento da vida escolar de seus
alunos. Cabe a ele ser o maestro que conduz a orquestra ao seu objetivo maior que
é alcançar de forma harmônica a execução conjunta de uma bela sinfonia. Em
outras palavras, o educador tem o papel de ser o mediador do conhecimento através
de teorias e práticas educativas que possibilitam aos educandos a busca pela
descoberta do novo e pela construção individual da cidadania de cada um dos
envolvidos. Portanto, pesquisar e se incluir no universo que é o objeto da pesquisa
faz do educador um agente transformador e transmissor de conhecimentos
geográficos, teóricos e práticos pertinentes à vida de seus educandos, dentro e fora
da escola.
Os questionamentos são constantes e mutantes, porém, jamais deixaram de
existir dentro do processo que constrói e reconstrói o conhecimento adquirido dentro
e fora da escola. É preciso haver participação de professores e alunos durante o
desenvolvimento do trabalho. Brandão (1999) diz que para a educação, pesquisar a
realidade junto a aquisição de novos conhecimentos é algo primordial e inseparável.
O educador que também é pesquisador deve estar a serviço daqueles que são seu
objeto de estudo, no entanto, os educandos não devem agir apenas como objeto de
análise passando assim, a atuar junto ao educador durante todo o processo de
construção e reconstrução do saber.
Retornando à experiência com o 5ª ano do Ensino Fundamental na rede
municipal de ensino de Pelotas, na Escola Municipal Piratinino de Almeida, se faz
importante refletir sobre a problemática vivida em situação real durante o período de
estágio. Inicialmente não se teve a ideia do quanto os alunos poderiam compreender
o conteúdo proposto, então, partindo de uma figura, o que se fez foi experimentar e
observar a reação da turma.
Após a aplicação do exercício, quase toda a turma não conseguiu identificar
o que a figura estava querendo dizer com as cores e representações implícitas no
seu traçado. Então, voltamos a analisar as frases de Furlan contidas na matéria
publicada pela revista Nova Escola em 2006 onde a mesma afirma que “O desenho
é um registro que merece reflexão. É preciso que o professor crie o hábito de
observar essa representação espacial produzida pelo aluno” (Nova Escola, 2006).
Através das palavras de Furlan precisamos compreendem enquanto
educadores que não há “culpados” a quem se possa atribuir á responsabilidade do
que está acontecendo no ensino da Geografia nas escolas públicas brasileiras.
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Devemos sim, é, procurar formas viáveis de transpor determinadas barreiras que
impedem o bom rendimento do discente nas séries finas do Ensino Fundamental.
Carvalho (2004, p. 63) em suas colocações acrescenta que:
[...] Um certo grau de intelectualidade é uma característica
imprescindível para a profissão de professor. Na busca pela práxis ideal, o
professor deve ser obrigatoriamente um sujeito que participa ativamente da
construção do conhecimento.

O que interessa no momento é perceber que há como minimizar o problema
de ensino-aprendizado no ensino escolar geocartográfico de forma simples e
bastante objetiva. Basta que o professor tenha criatividade e leve até seus alunos
um saber geográfico que está disponível e ao alcance de todos, ou seja, utilizar
elementos da vida cotidiana para transmitir conhecimentos que estão no currículo
escolar pré-estabelecido.
O educador precisa realizar a leitura analítica do espaço geográfico
e chegar a síntese, criando situações necessárias ao entendimento da
geografia como uma ciência que pesquisa o espaço construído pelos
homens, vivendo em diferentes tempos, considerando o espaço como
resultado do movimento de uma sociedade em suas construções e nas
relações que estabelece com a natureza dos diversos tempos históricos.
(PONTUSCHKA apud CARLOS, 2002, p. 135)

Na mesma escola onde surgiram as inquietações que deram origem a este
artigo foi desenvolvida uma proposta de ensino interessante desenvolvida pela
professora Leci Dias do 4ª ano do Ensino Fundamental onde, alunos e professor
saem em busca das respostas e do saber geográfico que está fora da sala de aula.
O que chamou atenção no trabalho foi à simplicidade no desenvolvimento e,
os resultados encorajadores alcançados pela educadora junto à turma. Utilizando
materiais didáticos extremamente acessíveis, a professora proporcionou à turma um
contato importante com a realidade, ou seja, fez com que os alunos percebessem
sua comunidade com uma visão diferenciada e curiosa. Ao fazer a releitura da
paisagem da comunidade onde a escola está inserida, instigou-se a procura por
entendimento do espaço através da observação, do olhar detalhista e dos
conhecimentos anteriormente transmitidos, tornando assim, o aprendizado mais
produtivo e prazeroso.
Conforme relata Silva apud Castellar (2005), é preciso que haja “o
encaminhamento didático do ensino da Geografia com base na alfabetização
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geográfica para um trabalho mais elaborado sobre as noções e os conceitos
enfocados”.
Nesse contexto, as atividades iniciaram com a produção de maquetes, onde
os educandos tiveram contato com a coleta de dados medindo e observando o
espaço para compreender como a percepção espacial influi na proporção no ato de
representá-lo em miniaturas, identificando os detalhes para reproduzi-los em seu
trabalho posteriormente confeccionado. As figuras 02 e 03 mostram o início das
atividades.

Figura 02: Desenho da sala de aula
Fonte: Acervo pessoal Leci Dias. Data: Agosto de 2009
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Figura 03: Confecção das Maquetes
Fonte: Acervo pessoal Leci Dias. Data: Agosto de 2009

Em outra atividade, os alunos fizeram desenhos após ser feita uma incursão
nos arredores da instituição de ensino o que pôs em prática algumas das noções
básicas usadas na cartografia. Em seguida, cada aluno mapeou através de um
croqui o trajeto que faz da sua casa até a escola. Na Figura 04, podemos perceber
um croqui desenvolvido por um aluno.

Figura 04: Croqui confeccionado por um dos alunos
Fonte: Acervo pessoal Leci Dias. Data: Agosto de 2009
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O processo de aprendizado seguiu seu curso e, posteriormente, em sala de
aula, os alunos entraram em contato de maneira mais clara com a noção de escala,
tendo como atividade a tarefa de aumentar um mapa de acordo com o que era
solicitado no exercício, o que possibilitou à turma o uso de recursos digitais,
utilizando como ferramentas, a internet e o Google Earth para visualizarem na
prática, o que as noções de escala, o trajeto desenhado no papel e a maquete
estavam querendo exprimir em seu contexto. A figura 05 mostra o uso dos recursos
audiovisuais na atividade de ampliação e redução de escalas.

Figura 05: Utilização de recursos da internet nas aulas
Fonte: Acervo pessoal Leci Dias. Data: Agosto de 2009

Cabe lembrar que todas as atividades foram desenvolvidas dentro do que foi
pré-estabelecido para a turma, e que o resultado não foi totalmente positivo no que
se refere á compreensão do conteúdo por parte dos alunos do que foi proposto.
Muitos ainda apresentaram dificuldades no aprendizado e não alcançaram os
objetivos propostos pela professora Leci Dias em suas aulas.
Alguns alunos, em sua maioria, têm dificuldades no que se refere à
percepção visual. Seu poder de raciocínio lógico e cognitivo acerca da leitura de
signos, contidos no ensino da Geografia estão em construção e as demais
dificuldades diárias na vida escolar de cada educando acaba se tornando comum e
preocupante no processo de sua formação educacional.
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Nos relatos da educadora Leci Dias, existe a confirmação de que é possível
trabalhar as habilidades necessárias ao ensino geográfico com alunos que estão
cursando os anos iniciais do Ensino Fundamental, porém, é preciso que o educador
esteja disposto a trabalhar de forma árdua e apaixonada, pois, de nada valeria o
trabalho se não houvesse empenho e paixão pela profissão.
O comprometimento com aqueles pequenos cidadãos, que estão iniciando
sua formação para a vida, também se faz importante no ato de ensinar. Não há
grandes custos financeiros para desenvolver projetos semelhantes em outras
escolas, o que se espera é o comprometimento dos educadores que, em parceria
com as escolas e alunos venham a tornar a Geografia algo mais atraente.
De nada adianta ter um mapa em frente aos olhos se não sabemos como
usá-lo, ou ter uma imagem desafiadora querendo ser lida e descoberta em uma
atividade se o aluno olha para ela e vê apenas traços e cores sem sentido.
Não basta identificar que na figura tem elementos evidentes e sem lógica.
Enquanto educadores, temos que, trabalhar o olhar de nossos alunos, aguçar a
percepção, o raciocínio e a capacidade de ler mapas, signos ou imagens de forma
clara e objetiva. Não estamos querendo aqui afirmar que há “culpados ou inocentes”
na questão que envolve o problema da falta de percepção visual dos alunos nas
séries finais do Ensino Fundamental, o que queremos é chamar atenção dos
colegas educadores para um possível caminho que amenize o problema no
aprendizado dos educandos que chegam as séries finais do Ensino Fundamental.
Sustentamos a ideia de que o trabalho deve ser desenvolvido de forma
gradual e lenta ao longo da formação educacional do aluno, desde os anos iniciais
com a intenção de introduzir em suas habilidades a capacidade de leitura de signos,
imagens, figuras e representações cartográficas dentro ensino da Geografia.
Afirmamos isto, com o intuito de, amenizar o problema que se agrava com o passar
do tempo e toma uma proporção preocupante quando os alunos chegam ás séries
finais sem saber ler através dos traços e cores de uma simples imagem. Para a
Geografia é de extrema importância que se tenha uma ideia básica de leitura de
imagem, bem como noção de espaço e princípios básicos que fundamentam a
cartografia utilizada na sala de aula. Através do exemplo incentivador que demos no
decorrer do texto, provamos que é possível modificar o rumo da Geografia nas
escolas públicas brasileiras.
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Enquanto educadores, podemos sim transformar o ensino de forma eficaz
sem grandes custos financeiros. Basta boa vontade tanto da parte dos alunos,
quanto dos professores para fazer das aulas um momento valoroso de aprendizado
e de descobertas no qual, todos consigam desenvolver suas habilidades de forma
positiva e próspera.
CONSIDERAÇÃOES FINAIS
Partindo dos conceitos de Piaget, de assimilação e acomodação percebemos
que se faz necessária uma parceria entre escola, professores e alunos na busca
pela superação de obstáculos que se formam nas estruturas cognitivas.
Através do exemplo do trabalho desenvolvido na Escola Piratinino de
Almeida na cidade de Pelota entendemos que, é possível transformar o ensino
geocartográfico através de atitudes simples e objetivas dentro do que é préestabelecido.
Concluímos que, o ensino da Geografia deve ser reformulado dentro do
currículo escolar, para que, futuramente os educandos consigam chegar aos anos
finais do Ensino Fundamental conseguindo identificar com mais facilidade signos e
as demais representações geocartográficas que farão parte de sua vida dentro e/ou
fora do universo escolar.
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Simposio 21 Filosofía de las Nuevas Tecnologías
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Resumo
O mundo está interligado por sofisticadas tecnologias: multimídias, sinais analógicos e
digitais que disputam o ciberespaço. A relação da tékne (ars/artis) e a póesis grega e hoje.
Aspectos positivos das novas tecnologias. Chama a atenção, em relação às novas tecnologias,
à reflexão crítica de questões do tipo: a grande quantidade de informações, dialeticamente,
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simplifica ou anula a criatividade, a cultura geral e a consciência política e ideológica? A
quem serve as novas tecnologias: ao homem ou ao capitalismo globalizado, excluem ou a
incluem, bem ou um mal (espaço ético)? Utilização positiva da internet, facebook, twitter, e
as novas tecnologias na Inclusão Educacional de alunos com deficiência visual (DOSVOX,
jaw...) será o akmé (apogeu) de sua apresentação. Examina pontos históricos da cultura e
civilização humana, focada fundamentalmente na Grécia Antiga, por extensão: filosofia,
educação, história, cultura e sociedade, entre outros, realidades culturais onde se desenvolve e
se manifesta as tecnologias, da Idade da Pedra Lascada à atualidade. Reflete também
criticamente sobre a filosofia, educação, cultura e a relação com as tecnologias. O ponto
culminante do artigo é a “utilidade das novas tecnologias na inclusão educacional dos
deficientes, focando particularmente o olhar à inclusão de deficientes visuais”.2471 Analisa
sua pesquisa de mestrado à Inclusão Educacional (centrada na deficiência visual) e as novas
tecnologias. Teoricamente abordou a historia da educação grega, moderna e contemporânea e
sua relação com a exclusão e inclusão, à busca de “precursores da inclusão educacional”.

Palavras-chave: Filosofia, tecnologias educação, história e atualidade.

Introdução
O trabalho tem como objetivo geral apresentar uma reflexão, análise e crítica a cerca da
importância da Tecnologia ao longo da história, particularmente no mundo antigo grego, sua
relação com a Filosofia e a Educação (Pedagogia), tendo em vista a discussão das novas
tecnologias no atual momento histórico: um “bem” ou um “mal”? Qual a importância dela na
vida humana?
Esta pesquisa tinha como objetivo inicial (síntese do simpósio) apresentar críticas ao
uso e o propósito utilizado principalmente no capitalismo da tecnologia. Mudamos um pouco
a apresentação: a crítica não será mais o enfoque, enfatizar a importância das novas
tecnologias na atualidade, tornou-se mais adequado, apesar da questão ética, econômica,
social, política e ideológica, é indispensáveis à inclusão dos deficientes visuais (objeto do
trabalho dissertativo), social e educacionalmente, procurando aplicações benéficas. Neste
sentido, a técnica será vista praticamente à visão que lhe deram Marx, Heidegger e Herbert
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Resultado do trabalho de pesquisa de dissertação apresentada ao Proped-UERJ, EM 2009.
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Marcuse, como “um instrumento de exploração da natureza”, um ser em se ou per se, simples
e “neutra”, portanto, sem sentido, razão, desejo ou vontade própria. Mesmo porque, o homem,
somente mostra ou revela ou “des-vela” (Heidegger), com a técnica, o que é possível... Ela é
um dos arsenais de que se serve a inteligência humana à compreensão das coisas. Em outras
palavras, qualquer ação ou efeito colateral do uso da técnica, não decorrem de “causas
diretas”, imanente lógica de ação no campo individual, mas porque a ação individual, o
interesse econômico, por exemplo, quando modifica geneticamente o tabaco para em que,
viciando o usuário, obtenha mais lucro.
A pesquisa trabalha com uma ousada tese: “o homem somente se tornou humano” a
partir do momento que construiu seu primeiro instrumento (órganon) de trabalho, e foi capaz
de “transmitir sua criação às gerações futuras (educação). Deste modo, projeta-se para além
desenvolver satisfatoriamente uma linguagem, no sentido próprio e profundo da palavra
(abstração, símbolo). Criando a cultura, saiu da condição animal ao estado de animal
pensante, verdadeiramente racional, embora ainda fosse longa a trajetória do Australopithecus
ao Homo sapiens. O trabalho manual, tão desprezado, a antiguidade à medievalidade (trabalho
escravo), na verdade, foi quem estimulou a inteligência primitiva dos hominídeos em direção
à razão, capacidade do pensamento abstrato, criador, construtor de cultura e civilização
(DURANT, 1963).

Utilidade da Filosofia e Ligações com a Tecnologia
Ninguém questiona a utilidade de uma técnica bem determinada, e da serventia de muita
ciência, mas o mesmo não acontece com a Filosofia, hoje sobre atroz questionamento
pragmatista: “Para que serve” e qual sua “utilidade” da Filosofia? Qual a importância
histórica, na cultura (fundamentalmente do Ocidente, mas também do Oriente), na educação,
religião, arte e ciência, são perguntas que a todo o momento assomam à discussão em geral,
acadêmica e do senso comum, cujo público é imensamente amplo e variável.
O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: O que é útil? Para quem algo é útil? O que é
o inútil? Por que e para quem algo é inútil? [...] Qual seria, então, a utilidade da Filosofia? /
Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se não se deixar
guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; se buscar
compreender a significação do mundo, da cultura, da justiça for útil; se conhecer das
criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à
nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que
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deseja a liberdade e a felicidade parta todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o
mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes2472.

Quem primeiro estudou as tecnologias, analisando as formas do trabalho humano,
foram os gregos, conceitos que tinham ver com a estética, parte da filosofia que estuda o Belo
(to kalón), mas também mantinham estreita relação com a moral e ética, com o trabalho.
ofício, utilitário ou abstrato. Exemplo, “arte de construir casas”, “arte de se calar”, arte do
magistério, em estes casos têm a ver com “técnica, modo, ofício, etc. fazer alguma cosia”:
Ars, artis, palavra latina da qual a nossa derivou, corresponde ao grego tékne, que significa
todo e qualquer meio apto à obtenção de determinado fim, e que é o que se contém na idéia
genérica de arte. Quanto a póiesis, de significado semelhante a tékne, aplica-a Aristóteles,
de modo especial, para designar a poesia e também a Arte, na acepção escrita do termo2473.

O aumento das tecnologias traz facilidades, conforto e progresso, mas também são
responsáveis pela alienação e afastamento do Saber engajado e crítico. A Filosofia, neste
sentido é a melhor arma contra a massificação da cultura, do consumismo e do domínio
ideológico das tecnologias contra o próprio homem (consciência crítica). A internet tem
aumentado empobrecimento da linguagem e do vocabulário, de “crimes virtuais”, caso do
estelionato – invasão das contas bancárias, da pedofilia, etc. Mas as novas tecnologias
também podem levar a destruição em alta escala, como a do poder bélico das grandes nações,
como da ofensiva da OTAN contra a Líbia, com o uso de altas, modernas e complicas
técnicas de extermínio, caso dos aviões, dos mísseis, comunicação, etc.
Poluir o planeta, seja com agrotóxicos (terra, rios e mares), fumo, drogas, energia
nuclear, etc. são exemplos de uso inadequado ou perverso da tecnologia. Porém, há o uso
ideológico, político, sem uma preocupação social, ao sabor dos interesses do capitalismo. Em
Belo Horizonte vive-se um exemplo de uso inadequado das novas tecnologias, mas que o
problema é econômico e ideológico, não das tecnologias, senão ético. A Câmara Municipal,
“’preocupada’ com a preservação plantaria” criou uma lei que proibiu o uso de sacolas
plásticas no comércio, evitando, assim, que elas venham a contaminar o meio ambiente
(porque o plástico leva séculos para ser reciclado). Até aí tudo bem. Mas, “pensaram no
planeta”, mas não pensaram na população. Por quê? Porque somente se as sacolas
biodegradáveis ou retornáveis são permitidas. Mas estas embalagens são muito caras. Não
querendo pagar a conta, o comércio simplesmente repassou os custos à população. Pior,
obtiverem mais uma fonte de lucro, pois passaram a vender as embalagens. De que quem é a
culpa? Da política, da ética, do homem, do modelo econômico?
2472
2473

CHAUI, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1997, p. 18.
NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da arte. São Paulo: Editora Ática S.A., 1991, p. 17.
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O primeiro filósofo especializado em comunicação foi sem dúvida MacLuhan, sendo o
primeiro teórico da comunicação, tanto à construção de suas ideias quanto críticas, havendo,
por exemplo, a força da comunicação em massa a serviço do capital e do controle social,
político.
têm estimulado milhares de artistas, intelectuais e jornalistas, em todo o mundo, ao ponto
da revista Fortune o nomear como "uma das principais influências intelectuais do nosso
tempo". Tamanho reconhecimento deve-se, entre outros fatores, ao pionerismo no estudo
das tecnologias e seus impactos na construção da sociedade humana em suas diferentes
fases, ou nas palavras do próprio, "galáxias". Famoso também pela inovadora idéia da
"Aldeia Global"2474.

Mas voltando às perguntas anteriores, façamos uma mais premente: O que é a
Filosofia? Em outras palavras, que tipo de saber ela profere? De qualquer forma, temos na
Filosofia a principal ou “remédio” (o “phármakon”, de Epicuro) arma contra os velhos e
novos males que solapam os homens e a sociedade humana.
A Filosofia não é ciência: é uma reflexão crítica sobre os procedimentos e conceitos
científicos2475. Não é religião: é uma reflexão crítica sobre as origens e formas das crenças
religiosas. Não é arte: é uma crítica dos conteúdos, das formas, das significações das obras
de arte e do trabalho artístico. Não é uma sociologia nem psicologia, mas a interpretação e
avaliação crítica dos conceitos e métodos da sociologia e da psicologia2476. Não é política,
mas interpretação, compreensão e reflexão sobre a origem, a natureza e as formas do poder.
Não é história, mas interpretação do sentido do sentido dos acontecimentos enquanto
inseridos no tempo e compreensão do que seja o próprio tempo. [...] A Filosofia sabe que
está na História e que possui uma história.2477

As “Tecnologias” abordadas na pesquisa dizem respeito apenas às “tecnologias da
comunicação”, ou, para nos atermos ao termo de MacLuhan, pioneiro da comunicação, teoria
e estudos midiáticos, “tecnologias da informação”, principalmente aquelas de interesse direto
com a educação, enquanto “técnicas” ou instrumentos de auxílio, complemento, apoio, etc. ao
processo docente/discente de ensino-aprendizagem.

Tecnologia como Resultado do Trabalho e Inteligência Humana
Disse Marx que a filosofia, anterior foi a ele história
Da especulação sobre real e o ideal, cabia-lhe, agora,
A missão de transformar o mundo” (da theoría à práxis).
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Fonte:
WIKIPÉDIA.
Marshall
McLuhan.
Acessível
www.google.com.br/en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
2475
Este trabalho é realizado em uma de suas partes ou subdivisões, a epistemologia. Nota nossa.
2476
Idem nota acima.
2477
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 1997, p. 17.
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A tecnologia é a marca efetiva da racionalidade humana, isto é, da inteligência (do
latim intelligentia, de “intos legere”, “ver [ler] dentro”). A longa caminhada do homem
primitivo,

segundo

a

Antropologia

Biológica

(primatologia2478,

paleontologia,

arqueologia2479), começou quando o nosso primeiro ancestral, saiu da “área de conforto”,
descendo das árvores. Se é que “abandonar as árvores”, separação de outros primatas2480 e de
outros animais na escala zoológica, adotando uma “postura erecta” e também fazendo uso das
mãos (transformação das “patas dianteiras em mãos”), enfrentando, assim, a horizontalidade
das savanas africanas. Todavia, isto não foi nada “confortável”, porque, enormes foram as
lutas enfrentadas pelo hominídeo. Ao perder gradativamente a “proteção da natureza” passou
a depender cada vez mais de si mesmo do que do automatismo instintivo (inteligência), o que
provocando a “angústia existencial”, repressão, sublimação, reflexos da “condição humana”,
entre outros problemas psicológicos e ontológicos (FREUD, O futuro de uma ilusão e Sartre,
existencialismo).
Voltando à antropologia biológica, há inclusive uma “incômoda” teoria (pois se trata
de um paradigma revolucionário, fora do convencional, conforme trabalhou Thomaz Kuhn)
de um paleontólogo que, ao estudar o gorila, chimpanzés e orangotangos, concluiu que eles
são “parentes do homem”. Até aí nada de novo, a não ser o fato da teoria provocado
incômodo na ciência e ter gerado reação, resistência da ortodoxia científica, em forma do
“dogmatismo” e “silêncio do “saber oficial”, e por uma simples razão, ela pode “quebrar
velho e tracionais paradigmas”. O exemplo tem a ver com a Teoria da Evolução, mas que
também muito incomoda os defensores do creacionismo, mas também do darwinismo. A
descoberta só foi possível porque utilizou “técnicas científicas laboratoriais”. Eis aqui mais
um exemplo de como a técnica pode ajudar o homem a conhecer (biologicamente) a si
mesmo, porém de que “ela em si mesma nada prova”, sem que aja consentimento,
aquiescência, interesse do homem, no caso, da ortodoxia científica, em mudar ideias,
paradigmas, etc. Este comportamento na verdade já não é mais científico, mas filosófico. Ou
seja, mudar os padrões do pensar e do agir é uma atitude humana.

2478

Parte da Biologia que trata dos primatas, caso da primatóloga inglesa Jane Goodall, cientista de alta monta, a
maior conhecedora do chimpanzé (Anthropopithecus troglodites). Respeitabilíssima e reverenciada pela
comunidade científica, curiosamente, a “Dra Jane” não tem título acadêmico, de graduação ou de pós-graduação.
Seu talento, metodologia, prática, amor aos animais e estudos pessoais, habilitou-a, com o reconhecimento de
Universidades mundiais, honrando-a com o merecido título de honoris causa, entre outras comendas.
2479
Segundo os cientistas do ramo, isto aconteceu por volta de 5 a 7 milhões, quando o “primata humano”
começa a se transformar de irracional para racional – “ruptura do estado animal (instinto) e inserção no hominal”
(razão).
2480
Dos prossímios (lemuróides e tarsióides) aos primatas superiores, caso dos chimpanzés, gorilas e
orangotangos (os animais mais próximos dos humanos na escala zoológica).
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a discussão possui como ponto de partida dois artigos de Karl Marx: “O domínio britânico
na Índia” e “Futuros resultados do domínio britânico na Índia”. Ambos contém a idéia da
técnica moderna como princípio civilizador: o papel da nação capitalista mais avançada do
século XIX seria o de “civilizar” a “tradicional” sociedade indiana mediante a inserção da
estrutura produtiva industrial, onde o aparato técnico-científico possui destaque.2481

O revela o que Marx pensava em relação ao “papel civilizador” que a técnica poderia
representar em favor da vida humana, função que atribuía à técnica moderna, inclusive
mediada e veiculada pelo capitalismo moderno. O que em parte é a mais cristalina verdade,
não fosse também o uso econômico político-ideológico. Mas será que Marx foi ingênuo ou
“esperançoso” demais com o capitalismo, logo ele o maior crítico do modo de produção
capitalista? Neste momento, vemos “cintilar” o seu lado idealista, filho da velha herança
hegeliana, ainda que autêntico “hegeliano de esquerda”, à Feuerbach. Em outras palavras, a
temos neste momento apenas a “‘crença’ do grande potencial civilizatório que a técnica
poderia trazer de bem”, ao homem e à civilização, humanidade. Falava neste momento, o
epistemólogo, não o político, o crítico social, cultural, educacional, e assim por diante.
Na verdade o que faz Marx vira na técnica, assim como outros mais tarde, Heidegger e
Marcuse, por exemplo, era o meio e a ação, instrumento ou ferramenta (órganon) de
intervenção e exploração da natureza, em busca de seus segredos e significados (praticamente
igual a Galileu no uso da matemática como técnica de conhecer e mensuração o universo)... A
interrogação cabe-nos hoje fazer. Naquele momento pelo menos, percebia, na técnica, sua
enorme força, energia: precioso meio, veículo, “encantado” que deveria estar com a ciência e
a tecnologia, nascentes, de seu tempo, seu enorme potencial para extrair os segredos da
natureza, produção de conhecimento e “des-ocultamento”, “re-velamento” do ser”
(Heidegger), o ser em si, res extensa (Hegel/Sartre/Descartes), e não o para si (crítica).
Pensava, diríamos, como Heidegger, em termos de “essência da técnica”. Percebe-se, assim,
“o caráter técnico-industrial do relacionamento homem/sociedade e o ambiente natural”.2482
Mas voltando ao caso da polemica antropológica, quer-se dizer, deste modo, que não
bastam as descobertas ou o uso de técnicas, se não se houver desejo ou querer de quebrar
modelos ideológicos, paradigmas ou formas antigas, interessadas e “cômodas” de se pensar a
realidade, o mundo, a cultura, a pessoa, Deus, a vida, etc. Por exemplo, as tecnologias de
Galileu, caso do telescópio, não acabaram de pronto com o modelo geocêntrico aristotélicotomista, pois, até então, a força do dogma religioso era mais forte que verdade dos fatos
científicos.
2481

GALLO, Rafael Mandagaran. “A técnica moderna em foco: de princípio civilizador para Karl Marx ao
‘Gestel’ de Martin Heidegger”. http://www.societe.pro.br/e-prints_vol_n.2_a_tecnica_em _foco.pdf
2482
Idem nota acima, p. 32.
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A matéria que se segue abaixo, resultado de pesquisas de cientistas-antropólogos
britânicos, inverte a polêmica, sobre a qual Darwin e suas teorias foram duramente criticadas,
particularmente, pela religião, fixa em seus dogmas mítico-religiosos, da teoria adâmica. Elas
põem mais fogo à fogueira: para ele “não é o homem que descende do macaco”, mas “o
maçado (no exemplo dado, o “gorila”, mas também o chimpanzé e o orangotango) que
descende do homem”, mas é o “o gorila que descende do homem”:
O gorila descende do homem?
Foi sem dúvida uma afirmação ousada. Colocando-se contra a consolidada corrente
de pensamento segundo a qual o homem descende do macaco, os antropólogos
ingleses Jeremy Cherfas e John Gribbin estarreceram a comunidade acadêmica
internacional e afirmaram ser bem possível que o macaco se origine do homem. “A
arrogância antropocêntrica de alguns estudiosos”, escreveu a dupla em um artigo
publicado na revista inglesa New Scientit, “é responsável pela desesperada tentativa
de ocultar essa possibilidade.” E desafiaram até mesmo estudiosos respeitados,
como Richard e Mary Leady, a negar o fato de que, muito possivelmente, o
antepassado comum do homem, do gorila e do chimpanzé se assemelha mais a um
homem do que a um macaco.2483

Mas qual a “prova científica”, dado empírico (em forma de experiência laboratorial ou
de campo, ou teoria científica?) apresentada pelos dois cientistas que ateste e dê força a esta
polêmica provocada por estes dois pesquisadores ingleses e a relação com a tecnologia,
melhor, com as novas tecnologias? Ou seja, “Em que se basearam Cherfas e Gribbin para
fazer tão corajosa contestação a uma idéia universalmente aceita?” (1996, p. 9). Mas vamos
por etapas, reforçando apenas que a tecnologia, não somente fez a diferença na
“transformação do homem em animal racional”, abandonando o estágio de animal irracional.
Vale dizer que as provas dos pesquisadores, para provar sua teoria é filha da “tecnologia
genética”, do DNA:
estudando o modo pelo qual se produz uma proteína importante como, por exemplo, a
albumina, os biólogos descobriram que o homem, o chimpanzé e o gorila passaram a
fabricá-la em época recente – há pouco mais de 5 milhões de anos. É nessas descobertas
que os dois cientistas ingleses se fundamentam. “Tem-se a impressão”, observaram Cherfas
e Gibbin, “de que os três possuíam um antepassado comum que lhes transmitiu esta
capacidade ao mesmo tempo.2484

O Papel “Revelador” ou de “Des-velar”, “Des-ocultar” da Verdade (Heidegger)
A Filosofia, a arte, a ciência, mesmo o senso comuns guardadas as devidas ressalvas,
tem também um papel “tecnológico”. Isto é, funciona como um precioso e eficiente
instrumento capaz de indagar, “arrancar”, produzir, “desvelar”, transformar, o “saber oculto
2483
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no ente”, seja ele localizado no mundo da objetividade (natureza fenomênica) ou na
subjetividade, no mundo da cultura, dos símbolos e das idéias. Deste modo, não há qualquer
sentido emitir juízos de valor, de “culpar”, por exemplo, a Razão pelos erros ou mau emprego
que o homem fez ou venha a fazer de seus recursos. Ela, em essentia (ousia), é um ser “do
bem” ou “do mal”, isto é “neutro”. Não há, portanto, sentido fazer qualquer juízo ético ou
moral da racionalidade em sim, posto ser o homem que lhe imprime um significado e um fim,
benéfico, ou não, interessado ou desinteressado.
A Razão2485 é o distintivo humano frente aos animais (SAULO, 2009). A
racionalidade revolucionou a produção e a administração do conhecimento adquirido, quem
busca o conhecimento e o põe em prática encontra sabedoria. Mas ele não é dado, pronto
(inatos, autônomos), acabado, definitivo, mas uma construção permanente (natos,
heterônomos), através da Educação. A descoberta da escrita foi, sem dúvida, a primeira
tecnologia criada pelo homem que revolucionou os processos pedagógicos da educação,
processo histórico construído, da Grécia, Roma, Idade Média, Moderna e contemporânea. A
Educação Geral e a Educação Inclusiva é uma das pérolas da racionalidade humana, no
entanto, desde que disponibilizada para todas as pessoas. A educação inclusiva, além do papel
cultural/educacional é um rico mecanismo de inclusão e integração social, vai mais além,
ampliando com mais atenção e humanismo, as necessidades de aprendizagem em geral, que
compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a
escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos
da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para
que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades,
viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a
qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das
necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo cada
país e cada cultura e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo.2486

A Educação Inclusiva é um processo, dinâmico, dialético, social, cultural, política e
pedagogicamente intenso, envolvendo instituições, saberes, ciências, entre outros. Inclusão
Educacional é propiciar condições de ensino-aprendizagem a pessoas que apresentam
limitações conjunturais, físicas, emocionais e psíquicas, dando-lhes dignidade, respeito
pessoal e social, bem como possibilidades de crescimento, inclusive econômico, desfazendo
parte das injustiças secularmente impostas a estas pessoas. A Inclusão Educacional corrige,
em parte, as seculares “injustiças sociais de políticas das elites às minorias, mas não se
restringe apenas no campo educacional, posto um valioso auxiliar social, econômico,
ideológico, cultura, etc. Resgatar parte da dignidade perdida, através do conhecimento
2485
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De Ratione/Ratio, Logos (latim/grego) pensamento organizado, sistematizado... Sinônimo de inteligência.
(UNESCO, 1998, Art. 1, p. 3)
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significativo e escolar é seu propósito. O ensino inclusivo é a “prática da inclusão de todos –
independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural –
em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas”
(STAINBACK & STAINBACK, 1990, p. 22). Se a educação é o elemento de inserção social
insuperável criado pela sociedade burguesa, a inclusão utiliza deste modelo educacional,
criando meios de libertação dos processos de exclusão, dominação e divisão de classes
(Marx), que não se pode eximir da consciência política da exclusão, exploração e da luta de
classes: “É desta constatação que surge a interrogação e da natureza do poder, da legitimidade
e seu exercício e da origem da participação e da cidadania” (ARROYO, 2007, p. 612487).
Infelizmente, a pesquisa demonstrou, enquanto papel revelador da (ou de
“desvelamento” do ser, pensando com Heidegger) a ausência da Academia Filosófica no
processo, encastelada aos velhos pressupostos e objetos, principalmente à discussão do uso,
análise e crítica das novas tecnologias a favor deste e de outros alunados. E os piores
prejudicados são as classes subalternas. Não, basta, pois o esforço dos filósofos educacionais
é preciso também o apoio dos colegas “tradicionais”, principalmente à mudança dos modelos
educacionais – mas da filosofia em geral – voltados ao ensino básico, fundamental, mesmo
superior, somente assim poderemos ter uma sociedade menos injusta e verdadeiramente
democrática. É preciso pôr o dedo na ferida, questionar, denunciar, lutar, agir, criticar...
O mais triste ou lamentável, é que as “técnicas existem, mas elas não estão disponíveis
para todas as classes”, em razão do modo de produção capitalista ou da omissão do estado,
como mediador e interventor, a favor, não dos interesses dominantes, mas do bem coletivosocial. É neste sentido que reside a crítica de Marx, de que a Filosofia deve “abandonar o
modelo especulativo e transformar (revolucionar) a realidade dos processos culturais,
pedagógico-educacionais, sociais, econômicos, políticos e ideológicos, à consciência dos
oprimidos:
A educação do povo comum, dos trabalhadores, na visão dos teóricos da economia
política, é defendida apenas como mecanismo de libertação dos obstáculos que se
podem opor a essa marcha inexorável do progresso econômico. Alguns desses
obstáculos estavam nos preconceitos e na ignorância dos trabalhadores e, sobretudo,
nas desordens sociais e políticas dos vencidos pela revolução burguesa: os
camponeses, artesãos, pequenos proprietários e radicais, que tentavam desviar o
curso da revolução desencaminhando a s massas ignorantes2488.

O objeto da pesquisa foi a Inclusão Educacional, processo que abrange muitos campos
do saber. Este pensamento, além de educadores, professores, funcionários, gestores escolares,
2487
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filósofos, sociólogos, antropólogos, de médicos, psicólogos e cientistas não pode eximir-se à
responsabilidade de políticos, sindicalistas, administradores públicos e privados, sindicatos,
sociedades de classes e pais (SAULO, 2009, p. 172489).
A pesquisa demonstrou a importância das novas tecnologias no processo de Inclusão
Educacional, principalmente no ensino superior. A falta, privação dele pode ser decisivo à
inclusão ou exclusão. Por exemplo, a faculdade que não dispõe de instrumental para que os
deficientes trabalhem – aqui já nos referimos a todas as deficiências – pode ser extremamente
benéfico ou o oposto, cruel. A falta de gravadores, livros em Braille, scaneres, internet,
programas específicos à leitura e edição de textos via web fazem toda a diferença,
principalmente neste mundo de competição e de rapidez na promoção, veiculação, de
informações, conhecimentos. Um exemplo “claríssimo” da importância das novas
tecnologias, não somente como facilitador, mas como indispensável, à inclusão educacional:
Há exemplos de médicos, advogados, jornalistas, etc. que são deficientes mentais, outros
paraplégicos totais, embora psicológica, gnosiológica e racionalmente serem normais, mas
que sem aparelhagem especial, via computador principalmente, a sua inclusão dentro destes
cursos seria impossível. Neste sentido, a técnica aplicada em favor da inclusão dos deficientes
visuais se mostrou dentro de sua definição clássica ou ortodoxa, moderna.

Presença da Tecnologia na Antiguidade
À nossa cultura, filosofia e ciência, a tecnologia é uma criação ocidental, construída a partir
do conhecimento científico. Pesquisas paralelas vêm demonstrando que os antigos conheciam
mais que queremos crer. Vários são os exemplos, alguns simples, alguns surpreendentes,
outros inacreditáveis. Artefatos explosivos de pólvora eram utilizados pelos ninjas, a
eletricidade era conhecida dos gregos e antigos, fora técnicas cirúrgicas, etc. Mas o mais
surpreendente foi a descoberta (1910) de um aparelho que demanda o ano 87 d.C., espécie de
computador antigo, cheio de engrenagens, construído a partir de um alto padrão de
conhecimento, de técnicas, ideias e cálculos sofisticados, aparentemente desconhecidos à
época. Que aparelho é este? É o “Antikythera”
A civilização grega não pára de nos surpreender. Um grupo de pesquisadores britânicos,
americanos e gregos acaba de descobrir que o primeiro computador da história, datado do
ano 87 antes de Cristo, era capaz de realizar tarefas sofisticadas como registrar informações
2489
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sobre as fases da lua, os movimentos do sol e o dos planetas. O instrumento era chamado de
mecanismo de Anticítera, por ter sido encontrado na costa da ilha grega de mesmo nome.
Os cientistas, comandados por Tony Freeth e Mike G. Edmunds, da Universidade de
Cardiff, no País de Gales, demonstraram que o artefato, movido por mais de 30
engrenagens de bronze, era capaz de ilustrar e calcular mecanicamente o movimento dos
planetas. O estudo, apresentado na última edição da revista Nature e publicado em artigo do
jornal americano New York Times, revela também que o mecanismo tinha tamanha
precisão para o período que captava até as irregularidades da órbita lunar. Há inúmeras
preciosidades nesta invenção que criaram polêmica em torno do conhecimento tecnológico
da época2490.

Mas e os mapas antigos? Segundo alguns pesquisadores de vanguarda, logo excluídos
e desprezados pelo saber oficial, “dominante”, muito antes das grandes navegações existiam
mapas antiquíssimos, caso do “Piri Reis”, que tem mapeado o globo terrestre, numa visão
panorâmica, somente possível através de veículos voadores, como os que temos hoje. A
“Terra Brasilis”, por exemplo, como nos fala Darcy Ribeiro, era conhecida séculos antes das
grandes navegações, retratado em um desses mapas antigos. Isto sem falar nos chineses que
empreenderam viagens marítimas, mapeando velhos novos terras e mares, pouco tempo antes
de Portugal e Espanha começarem suas aventuras náuticas.
Estes mapas descrevem com riqueza de detalhes as Américas e a Antártida, muito antes de
serem descobertas...
Os mapas são uma preciosidade ilustrados com imagens dos soberanos de Portugal, da
Guiné e de Marrocos. Na África, um elefante e um avestruz; lhamas na América do Sul e
também pumas. No oceano, ao longo dos litorais, desenhos de barcos. As legendas estão
grafadas em turco. As montanhas, indicadas pela silhueta e o litoral e rios, por linhas
espessas. As cores são as convencionalmente utilizadas: partes rochosas marcadas em preto,
águas barrentas ou pouco profundas por vermelho.
Estes mapas não são feitos como os mapas modernos, com grades verticais e horizontais
para facilitar a localização. O método utilizado é mais antigo, aperfeiçoado por Dulcert
Portolano, que utilizava uma série de círculos com linhas se irradiando a partir deles. Os
mapas feitos com esse método são, por isso, denominados de mapas "portulanos".
Seu objetivo era guiar os navegadores de porto a porto, ao contrário da concepção moderna
que é a de localizar uma posição. Com isso, fica mais difícil comparar as características do
mapa de Piri Reis com os mapas modernos.2491

Importância das Tecnologias à Educação e à Inclusão de Deficientes Visuais
Acreditamos que o mundo antigo era acéfalo em tecnologia e conhecimento científico,
sendo isto uma conquista ocidental. Sem as novas tecnologias, associadas principalmente à
aparelhagem eletrônica e o uso de computadores e programas próprios são os principais
instrumentos de inclusão deste alunato e de professores no processo. Os maiores beneficiados
são os deficientes visuais e mentais, esses últimos, sem as novas tecnologias estariam fadados
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à marginalidade. As técnicas de diagnósticos e as novas atitudes de abordagem do processo,
focado no sujeito e não na patologia revolucionou o tratamento, resgatando a dignidade e a
cidadania, negada principalmente a esse alunado, cansado de exclusão.2492
A pesquisa dissertativa demonstrou que a carência dos deficientes no local da pesquisa
prejudicava, não eliminava, a aprendizagem. A gravação de – via pendarive e outros recursos
era a principal tecnologia utilizada. A transformação de textos através do uso de scanner à
leitura e processamento via essas novas tecnologias era insubstituível, revoluciona a inclusão
dos cegos e deficientes na universidade, da mesma forma que a criação do alfabeto de Louis
Braile revolucionou a educação, abrindo novo mundo à inclusão social dos cegos.
A primeira escola (pública) para cegos registrada no Ocidente aconteceu em 1784,
quando Valentin Haiiy criou o Institute Nationale des Jeunes Aveugles, em Paris.
Em 1819, Charles Barbier (oficial francês) cria a primeira escrita para cegos. Louis
Braille (1829) cria o atual sistema de escrita Braille, mundialmente utilizado na
alfabetização e escrita para cegos (MAZZOTTA, 2005, p. 18-19), fazendo uma
revolução na educação para os deficientes visuais (2006, p.19). Educação Especial
de Cegos no Brasil 12/10/1854, D. Pedro II cria o Imperial Instituto dos Meninos
Cegos do Rio de Janeiro, com a ajuda importante de “um cego brasileiro, José
Álvares de Azevedo, que estudara em no Instituto dos Jovens Cegos de Paris” (2005,
p. 28). Em 1891 a escola foi denominada de Instituto Benjamin Constant, referência
nacional na educação de deficientes visuais (2005).2493

Resultado das Pesquisas e Tecnologias à Inclusão de Deficientes Visuais
Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: “qualitativos”: “Técnica do Incidente
crítico”, voltado à pesquisa das atitudes de professores e funcionários e o um grupo controle
de alunos2494. “Qualitativo”: “Escala de Atitudes”. Ambos serviram para “medir”
(mensuração teórico-prático) o processo de inclusão educacional de deficientes visuais no
local de pesquisa. As tecnologias são, em essência, instrumentos – ferramentas (órganons) de
trabalho a serviço do homem, em si mesmas neutras, posto sem vontade própria –, que tanto
podem servir à inclusão, exploração, dominação ou libertação.
A pesquisa demonstrou que “professores e funcionários são favoráveis à inclusão de
alunos com deficiência visual”, demonstrando também a insatisfação de alguns docentes,
oposto dos funcionários, cujas críticas, quantitativa e qualitativamente, não tiveram a força
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docente (SOUZA, p. 20, 21). Assim, a inclusão de alunos com deficiência visual se se
efetivou (incidente crítico) somente no que tange ao cumprimento dos dispositivos legais.
Institucionalmente, muito pouco se fez e há muito ainda a fazer. As atitudes de insegurança de
alguns professores, por não dominarem, por exemplo, a tecnologia necessária, conhecimentos
e demais formas de trabalho, manejo, entendimento inclusivo, falta de apoio, estrutural, física,
psicológica e institucional mostraram a fragilidade do processo. A falta de preparo acadêmico
é o grande obstáculo de ação e intervenção neste tipo de alunado, mas também que é
significativa a resistência às mudanças reais, profundas e significativas, e não apenas aquelas
de natureza conjectural foram importantes (12% aproximadamente). A ausência, despreparado
da coordenação foi também lembrada criticamente em alguns questionários, ou em críticas
abertas na sala de professores e outros locais, à citação de um professor:
Tenho a impressão que os fatos poderiam ter sido evitados a partir do momento que
a coordenação do curso de pedagogia enfatizasse as necessidades e que também
pudesse viabilizar melhores condições de trabalho, além de estabelecer um franco
diálogo com a comunidade acadêmica, e nos instrumentalizasse nas novas técnicas
disponíveis ao ensino, aprendizagem e apoio nesta forma de inclusão
educacional...2495

A rejeição e discriminação dos deficientes são males historicamente universais, da
antiguidade à contemporaneidade. O deficiente não possuía qualquer direito. Em Roma o
pátrio poder dava direito ao pai Mas também havia a rejeição, exclusão, abandono,
discriminação às doenças graves, contagiosas, etc. – lepra, tuberculose, loucura, etc.
(FOUCAULT, 2005). OS primeiros direitos a esta população nasceu com a criação das
primeiras escolas especiais (século XIX) e com a criação de métodos e técnicas para ajudá-los
no processo de ensino e aprendizagem (esta foi a “primeira inclusão” dos deficientes, visuais
e surdos, por exemplo, até então discriminados, excluídos e marginalizados). O alfabeto
Braille, por exemplo, revolucionou a vida de cegos e deficientes, abrindo as perspectivas de
inclusão social, da plena cidadania, à cultura, inclusive frequentar a escola, em todos os seus
graus, caso da Universidade.
Jean-paul Bonet [16202496], Charles M. Appée [1770, criador da primeira escola
especializada para surdos-mudos], Samuel Heinecke [1790], Valentin Haiiy [1784,
fundador do destacado “Instituto Nacional para cegos de Paris”, marco da educação
especial, “precursor da inclusão”...]. Há também Charles Barbier [1819, nome
singular na educação especial]. Outro importante nome para ser designado como
“precursor” do ensino inclusivo voltado aos deficientes visuais, Louis Braille, que
2495
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revolucionou toda a história da educação para cegos e deficientes visuais [1824],
Jean Marc Itard [1838], Jean Seguin, etc.2497

A compreensão do deficiente – física, psicológica, social e pedagogicamente – ampliase consideravelmente nas duas primeiras metades do século XX (COLL, 1995; SASSAKI,
2006). Acaba, assim, com longos séculos de discriminação e exclusão anteriores2498, ao
surgirem ideias, teorias, mudanças de paradigmas, oriundos em sua grande maioria dos
trabalhos científicos nos campos da Psicologia, Medicina, Psicanálise, Pedagogia, Sociologia,
Antropologia, etc. Todos estes trabalhos vão concluir pela possibilidade e necessidade de os
alunos com deficiência estudarem e frequentarem a escola. Inicialmente, com o ensinoaprendizagem realizado diretamente nas escolas especiais; depois, pelo processo de
integração, onde se criavam “classes especiais”. Basicamente, a diferença com o regime
anterior de escolaridade especial é que os alunos se encontravam dentro de uma escola
regular, aquela voltada ao ensino de crianças sem deficiência, branda ou rebelde2499, mas sem
permitir o contato com as outras, ditas normais. Colocadas em “classes especiais”, estes
alunos eram educados e preparados, até serem considerados aptos a frequentarem as classes
regulares. Deste modo, a compreensão psicológica do ser humano se amplia, estendendo-se à
educação, com significativa importância às pessoas com necessidades especiais, corroborando
diretamente com o processo de inclusão escolar, ainda que sob a influência positivista: de
causalidade orgânica à deficiência, irreversibilidade da lesão (“inatismo e determinismo”) e
concentração do distúrbio na criança, sem se contar o meio social, cultural e econômico2500,
herança retrógrada do pensamento de Locke. A escola tradicional não abria mão deste
preceito, pois pensava a criança como um “ser deformado”, “adulto em miniatura”, exigindo,
por exemplo, “a adaptação do aluno às regras disciplinares e às suas formas de ensino, sob
pena de punição e/ou reprovação” (BLANCA; GLAT, 2007, p. 17). A escola reservava a
“nobre” missão de converter a criança num “modelo ideal, o do adulto” 2501.
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Os principais instrumentos fornecidos pelas novas tecnologias e utilizados à Educação
Inclusiva são as seguintes: 1º As mídias da informática: O sistema DOSVOX, Virtual Vision,
o JAW, o scaner, impressoras computadorizadas para a impressão da escrita Braile, lentes de
aumento e instrumentos ópticos especiais adaptados ao trabalho do deficiente visual2502. As
pranchas em alto relevo, bibliotecas com cabine isolada para os cegos, impressões em Braille,
etc.

Conclusão
A quem servem as novas tecnologias? Historicamente a utilização dos processos culturais,
caso da comunicação e educação a serviço da dominação, inicia-se quando a agricultura e a
pecuária produzem não mais o necessário à sobrevivência, mas excedentes. Inicia-se a partir
daí a divisão e luta de classes, dividindo a comunidade entre detentores e não detentores de
riqueza. Surge também o poder de uma minoria “rica” sobre uma maioria “pobre”. Por quê?
Porque antes todos dependiam de todos, do labor coletivo do trabalho, que, socializado, era
igualmente distribuído a todos. Agora uma minoria detém todo o bem coletivo necessário à
sobrevivência e outras necessidades, básicas ou não. Os bens culturais outrora coletivos se
transformam em privilégio do grupo dominante, do clã ou da tribo.
A educação, bem como a técnica, em seu propósito inicial foi criada, para beneficiar o
ser humano como um todo e não como monopólio de grupos, principalmente à reprodução e
controle do estado, grupos econômicos, políticos, etc. sobre a população, povo ou a própria
humanidade. A manipulação político antes um patrimônio de todos, nesse momento cai sob o
domínio de um grupo dominante, onde não se produz apenas o saber, servindo também aos
interesses das minorias dominantes à reprodução e dominação (JAEGER, 1995). Os
instrumentos, técnicas e ideias também são monopolizadas. Observamos isto na Nigéria,
quando um grupo perde seu gado, sendo desprezados e discriminados, tratados agora como
párias sociais. Para sobreviver, abandonam o grupo e vão viver precariamente. Alguns desses
grupos desprezados, para fugir da fome, miséria ou da escravidão rompem com o clã, fogem
do antigo convívio, formando outros grupos, sendo inclusive obrigados a caçar crocodilos
para se alimentarem.
A educação passa para o controle da elite ou do estado, criando formas ou tipos de
educação, para esse ou aquele grupo de pessoas. A tecnologia também sofre essa orientação,
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de coletiva passa a atender aos interesses dos detentores de riqueza ou de títulos
nobiliárquicos (poder). A descoberta da linguagem escrita marca uma nova etapa também
para o uso da tecnologia, quando se cria uma elite responsável e detentora de seus segredos,
produzindo não apenas conhecimentos, mas também de costumes, valores, moral, ética,
cultura e poder, caso dos escribas no velho Egito. É exatamente aqui que surgem as escolas,
sob o domínio do estado ou dos grupos dominantes. Na Grécia este processo começa com
Homero, o pai da escrita e cultura grega. Na sociedade dividida em classes a educação foge
inteiramente de seus antigos ideais e adquire um lado sinistro, de não apenas produzir saber,
mas atender aos imperativos de dominação, exclusão, e manipulação, controle, deixando de
ser bem, mas propriedade.
É a partir daí que a educação aparece como propriedade, como sistema e como escola. O
controle sobre o saber se faz em boa medida através do controlo sobre o quê se ensina e a
quem se ensina; de modo que, através da educação “oficial”, o saber oficialmente
transforma-se em instrumento político de poder. Ele abandona a communitas de que fez
parte um dia e ingressa na estrutura dos aparatos de controle. O “processo grego” se repete
então: a educação da comunidade, a escola, a oposição entre a educação-de-educar e a
educação e a educação de instruir, a passagem da aprendizagem coletiva para o ensino
particular, o controle do estado. [...] onde surgem interesses desiguais e, depois,
antagônicos, o processo educativo, que era unitário, torna-se partido, depois imposto. Há
educações desiguais para classes desiguais2503;

O que dizer de afirmação como certas e inocentes questões deste tipo: “Sejam quais
forem as técnicas que utilizemos, “velhas”, “novas” ou “novíssimas”, caso das técnicas da
computação, ou da eletrônica digital, não importa, elas em si não são o problema, pelo menos
a grande responsável, salvo se não bem aplicadas, pois a escolha da técnica tanto pode ser
puramente instrumental, imanente ao processo ou transcendente, quando se utiliza com outro
fim do que foi produzido”. Por exemplo, o uso do césio ou de qualquer elemento radiativo
tem suas implicações, umas negativas, uso bélico, em bombas destruidoras, ou, por exemplo,
na “bomba de cobalto”, no tratamento do câncer. Estão certas, técnica, social e politicamente,
ou devemos “olhar criticamente também para elas”, como em outros momentos atrás nos
referimos a Marx, a Heidegger, por exemplo?
Claro que devemos. Não sejamos ingênuos, em não responsabilizá-la de qualquer
coisa, pois, se dissemos anteriormente de uma “neutralidade” da técnica, enquanto “essência”,
isto é apenas aparente, pois ela ou elas, não são inseparáveis do processo econômico e social
vigente, em outras termos, do próprio sistema capitalismo, como denunciaram Adorno e
Horkheheimer (1985). Estes autores refizeram a leitura de Marx e de outros autores do
passado que colocavam a técnica como neutra, pelo menos em sua “essência técnica”. O que
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não é verdade, pois não há nada de ingênuo, simples, desinteressado, tampouco inocente no
capitalismo.
O pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a máquina que ele
próprio produz para que ela finalmente possa substituí-lo. (...) O procedimento matemático
tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento. Apesar da autolimitação axiomática, ele
se instaura como necessário e objetivo: ele transforma o pensamento em coisa, em
instrumento, como ele próprio o denomina.2504

Estes autores, ao estudarem as aplicações da técnica no capitalismo avançado ou
hegemônico, dominante, como denuncia o Professor Saviani, em relação à Educação como
um todo (Pedagogia Nova), e nós em relação à Educação Inclusiva, concluíram que também a
ou as técnicas podem sim estar a serviço do modelo econômico-capitalista, voltado à também
alienação, exploração, exclusão, controle social ou cultural, e assim por diante.
Isto, voltemos, dialeticamente, às primeiras questões anteriores, no sentido de reforçar,
valorizar tanto o papel da Filosofia em nossos dias, seja em seu valor em si, como incentivar
ou lutar para que seu ensino seja amplo e universal, em todos os níveis e graus, ajudando,
entre outras insuperáveis contribuições, no importante papel de produção de um saber racional
crítico, voltado à autoconsciência, a crítica e a cidadania, em todos os momentos, lugares,
tempos e segmentos da vida humana, como um todo, especialmente, no campo econômico e
político.
O pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a máquina que ele
próprio produz para que ela finalmente possa substituí-lo. (...) O procedimento matemático
tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento. Apesar da autolimitação axiomática, ele
se instaura como necessário e objetivo: ele transforma o pensamento em coisa, em
instrumento, como ele próprio o denomina.2505

Resumen
El mundo está conectado por sofisticadas tecnologías: multimedia, digitales y señales
analógicas que compiten en ciberespacio. La relación de Tékne (ars/artis) y la póesis griega y
en la actualidad. Aspectos positivos de las nuevas tecnologías. Analisa, la relación a las
nuevas tecnologías, el pensamiento crítico de cuestiones tales como: la gran cantidad de
información, dialécticamente, simplifica o anular la creatividad, el conocimiento y la cultura
general, política e ideológica? Quine sirve a las nuevas tecnologías: el hombre o el
capitalismo global, para excluir o incluir, bien o mal (espacio ético)? El uso positivo de
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Internet, facebook, twitter, y las nuevas tecnologías en la Educación La inclusión de
estudiantes con deficiencia visual (DOSVOX...) será el akmé (apogeo) de la presentación.
Describe los puntos históricos de la cultura y la civilización humana, se centró principalmente
en la antigua Grecia, por extensión, la filosofía, educación, historia, cultura y sociedad, entre
otras realidades culturales en que se desarrolla y se manifiesta de las tecnologías, la Antigua
Edad de Piedra hasta el presente. También refleja la crítica sobre la filosofía, la educación, la
cultura y la relación con la tecnología, y la culminación del artículo, "la utilidad de las nuevas
tecnologías en la inclusión educativa de personas con discapacidad, centrándose en particular
la mirada a la inclusión de los discapacitados visuales." Analiza, en su investigación de
maestría sobre Inclusión Educativa (centrada en la discapacidad visual) y las nuevas
tecnologías. Teóricamente examinó la historia de la educación griega, el arte moderno y
contemporáneo y em su relación con la exclusión y la inclusión, la búsqueda de los
precursores de la inclusión educativa ".

Palavras clave: Filosofía, tecnología, educación, la historia y actualidad.
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Simposio 22 Arquivos, Fontes Primárias e Periódicos
EM BUSCA DE BOLÍVAR: UM OLHAR SOBRE O LIBERTADOR DA AMÉRICA
Fábio Souza das Neves2506
RESUMO
Através da análise de textos de Simon Bolívar e com auxílio de idéias de alguns teóricos,
buscamos lançar algumas possíveis leituras sobre a figura de Simon Bolívar, herói da
independência das colônias espanholas na América e personagem ainda presente no ideário
latino- americano. Para esse trabalho usamos como fonte os discursos do libertador
disponibilizados de forma digital pela Biblioteca Ayacucho. Neste trabalho de pretensões
modestas, entrecruzando os discursos do libertador com sua biografia buscamos compreender
o discurso em sua historicidade. Orlandi (1994) adverte que se tira a história, a palavra vira
imagem pura. No intento citado, buscamos fugir das reapropriações contemporâneas da figura
de Simon Bolívar . E seguindo a perspectiva de Foucault apud Fisher (2001) buscamos
também se afastar da tentação de encontrar o sentido oculto do discurso.
Palavras-chave: Simon Bolívar. Discurso.

1 INTRODUÇÃO
Simon Bolívar é um herói latino-americano por excelência, sua vida foi dedicada a
livrar as colônias espanholas da América do Sul do jugo espanhol. Ao contrário de muitos
personagens históricos que vivem confinados apenas aos livros de História, o mito Bolívar
mantém-se vivo tanto na política , podendo citar o exemplo do presidente venezuelano Hugo
Chávez que busca se mostrar como herdeiro do legado do libertador e como também em
bandeiras de torcidas de clubes de futebol que trazem estampado o rosto de Simon Bolívar.
Buscamos neste artigo, de pretensões modestas, tentar lançar pequenas luzes para
compreender o homem Simon Bolívar, então deixamos ele próprio falar através de seus
discursos, que serão usadas como fontes. Então aspiramos fugir das reapropriações
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contemporâneas da figura do libertador, para compreendê-lo em sua historicidade, pois o
discurso é uma apresentação de si. Orlandi (1994) adverte que se tira a história, a palavra vira
imagem pura.
Seguindo a perspectiva de Foucault apud Fisher (2001), buscamos fugir da tentação de
encontrar o sentido oculto do discurso. Acrescentamos a ressalva que toda interpretação
histórica é um processo de atribuir outros significados ao passado, não constituindo em uma
verdade absoluta.
Antes de partirmos para a análise do discurso propriamente dito, faremos uma pequena
notícia bibliográfica a respeito de Simon Bolívar.

2 BOLÍVAR NO TEMPO E NO ESPAÇO
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Fonte: <http:// www.onthisdeity.com/17th-december-1830-–-thedeath-of-simon-bolivar/>

Simon Bolívar nasceu na atual Venezuela, na época vice-reinado de Nova Granada em
1783. Era descendente de espanhóis, sua família era abastada. Ficou órfão aos nove anos,
sendo entregue a um tio, Carlos Palácios. É apontada a influência de um professor Simon
Rodriguez que teria lhe transmitido os ideais de liberdade que Bolívar lutaria no futuro.
Em 1799, viaja a Espanha para completar os estudos, lá desposa uma nobre Maria
Teresa Del Toro y Alaysa, que morre um ano depois em Caracas.
Na Europa, Bolívar teve uma vida intensa tendo convívio com pessoas influentes,
mostrando o espírito inquieto que lhe destacaria.
Voltando a América do Sul, Bolívar se engajaria na luta pela independência das
colônias espanholas da América , luta em qual se bateu até o fim de sua vida.

2.1 BOLÍVAR ANJO VINGADOR OU CAVALEIRO ANDANTE
A representação iconográfica que aparece anteriormente me chamou bastante atenção.
O cenário apresentado é um campo verdejante com montanhas ao fundo, as montanhas
lembram os Andes, formações rochosas existentes em países da América do Sul como Bolívia
e Peru, países pelos quais Bolívar lutou no seu intuito de ver livre toda América espanhola.
Simon Bolívar está montado em um garboso corcel em atitude de disparada, o
cavaleiro veste um traje militar, uma mão está na rédea guiando o animal e outra está erguida
com a espada em punho. Presa as costas do libertador está uma asa negra.
Simon Bolívar seria o anjo vingador da América despojada de suas riquezas,
combatendo a tirania espanhola, tentando forjar um novo mundo.
Essa representação também se presta a outra imagem remetida a Simon Bolívar é a do
cavaleiro andante, Voltaire Schiling o compara a Dom Quixote. É citado que o próprio
Bolívar tenha afirmado que os maiores ingênuos da história tenham sido ele, Jesus Cristo e
Dom Quixote.
Bolívar à maneira de Dom Quixote montou em um cavalo, e saiu tentando endireitar o
mundo, travando diversas batalhas por uma América espanhola livre e unificada.
O intuito da liberdade foi alcançado, mas o da unificação esbarrou no desejo de poder
dos libertadores, assim sendo os antigos vice-reinos se fragmentaram em diversas repúblicas.
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Bolívar foi visto como um empecilho para os planos dos caudilhos libertadores e foi alijado
do poder.
Com a saúde minada e sem fortuna Bolívar morre na Colômbia em 1830.
3 O INÍCIO DA LUTA PELA INDEPENDÊNCIA

Em discurso na Sociedad Patriótica, de Caracas em 3 de Julho de 1811 exorta todos a
uma luta contra a metrópole espanhola.
Mais tarde em 2 de janeiro de 1814, aparece Bolívar anjo-vingador, pois através
dessas palavras afirmam que para os criollos da América espanhola estava chegando um
novo tempo, e que havia se voltado contra os espanhóis o jugo que outrora exerceram:
“Vuestras cadenas han pasado a vuestros opressores; y la sangre espanõla que tiñe el
campo de batalla ha vengado a vuestros compatriotas sacrificados. ”( Bolívar, p.43)
Nesse mesmo discurso, o Libertador apresenta para assembleia reunida na Igreja de
São Francisco em Caracas, o motivo por qual luta, como um rito iniciático na sua vida de
cavaleiro andande:
“[...] y el cuadro de mis conciudanos o expirando em la afrenta de los suplícios, o
gimiendo em las cadenas, me hizo empunãr la espada contra los enemigos.” (Bolívar , p.23)
Mas Bolívar também exalta a coragem dos latino-americanos na luta pela liberdade.
No já citado dia, Bolívar aceita amplos poderes frente o recrudescimento da ameaça
espanhola. Mas em seu discurso se apresenta anti-despótico, afirmando que em um país onde
um só exerça todos os poderes é um país de escravos.
Já em 23 de janeiro de 1815, em Bogotá, na atual Colômbia onde o libertador achavase refugiado (a Segunda República venezuelana tem seu término em 1814, também nesse
período chegam tropas espanholas na América) observa que séculos de servidão somados aos
efeitos devastadores da tirania espanhola e da Inquisição, havia embotados os sentidos dos
americanos e dos filhos dos conquistadores.
“El hábito a la obediencia, sin examen, había entorpecido de tal modo nuestro
espíritu, que no era posible descubriésemos la verdad, ni encontrásemos el bien” (Bolívar ,
p.55).
Ele também aponta para divisões entre os libertadores, algo que ainda lhe causaria
muitos desgostos.
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[...] em todos los departamentos Del Gobierno há agotado nuestros elementos, y há
aumentado considerablemente los recursos precários de nuestros inimigos, que
prevaliéndose de nuestras faltas, han sembrado la semilla venenosa de la discórdia,
para anonadar estas regiones que han perdido la esperanza de poseer (Bolívar,
p.57).

Nesta passagem, Bolívar estabelece a legitimidade de sua luta: “Que esta mitad del
globo pertenece a quien Dios hizo nacer em su suelo, y no a los trânsfugas
trasatlánticos“(Bolívar, p.59).
Assim, os criolllos deveriam tomar as rédeas da condução de seus destinos e não
depender mais de leis estipuladas no outro lado do oceano, na metrópole .

3.1 DÉCADA DE 1820: AGONIA DO DOMÍNIO ESPANHOL NA AMÉRICA DO SUL
Em 27 de novembro de 1820, Simon Bolívar assina um armistício com o general
espanhol Pablo Morillo.
Em um brinde, Bolívar exalta as virtudes marciais: dignidade, caráter, honra.
“A LA HEROICA firmeza de los combatientes de uno y outro ejército [...] ódio eterno
a los que deseen sangre y la derramen injustamente” ( Bolívar ,p. 102).
Simon Bolívar imbuído do ideal romântico, que além de se manifestar na literatura
também se manifesta na política, então em presença de um enviado do presidente do Peru,
que pedia o apoio do Libertador, assim responde:
“[...] los soldados de Colômbia ya están volando em los bajeles de la república , para
ir a disipar las nubes que turban el sol Del Peru”(Bolívar ,p.105).
Em Arequipa, em dez de maio de 1825 Bolívar se dirige ás moças estudantes do
colégio da cidade (que haviam presenteado os soldados com moedas de ouro e prata) falando
que a América era uma terra de escravos , mas graças a luta pela liberdade empreendida pelo
exército libertador, promete a elas que serão mães de homens livres.
Em quince anos los combates por la libertad vuestra sorte há estado constantemente
alimentando el valor de nuestros soldados.! Lãs hijas de la América sin pátria!
Esclavos vuestros padres , por esposos humildes esclavos, esclavos también vuestros
hijos [...] ! Hijas del sol! Ya sois tan libres como hermosas. Tenéis uma pátria
iluminada por las armas Del ejército libertador: libres son vuestros padres y vuestros
hermanos: libres serán vuestros esposos y libres dareis al mundo los frutos de
vuestro amor. (Bolívar, p.114)
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No dia 16 de outubro em Potosí, enviados argentinos pedem ajuda ao Libertador para
enfrentarem o Brasil na Guerra da Cisplatina. Bolívar lamenta o fato , e se coloca do lado dos
argentinos.
Dias depois, Bolívar tem sua apoteose, escalando o cerro de Potosí, símbolo do auge
do ciclo da prata na América. Uma multidão acompanha ele cravar no cume as bandeiras da
Colômbia, da Argentina e do Peru .
Mas o seu destino quixotesco estava para se cumprir, vencido os espanhóis, as lutas
internas e ânsia de poder dos caudilhos locais esfacelaram o sonho de Bolívar. Depois do
assassinato de seu imediato Sucre, Simon Bolívar alijado da política, sem recursos financeiros
e com a saúde abalada morre em 1830.
Cabem aqui as palavras de Dom Quixote, que talvez possa resumir a vida de Bolívar:
“É o meu ofício andar pelo mundo endireitando tortos, e desfazendo agravos.”(D.
Quixote,XIX apud Schiling p.26).

4 BOLÍVAR, UM ROMÂNTICO?
Em uma passagem anterior, citei que o movimento romântico teria ultrapassado os
limites da pura criação literária. Mas será correto colocar Simon Bolívar no rol dos
românticos?
Para tentar elucidar o assunto, chamo em meu auxílio os conceitos colocados por
Löwy e Sayre(1993). Então tentamos mapear o que possa definir o que é romantismo.
O romantismo funda-se numa hostilidade a realidade atual. Hauser apud Löwy e
Sayre (1993) , afirmam que os românticos do início do século XIX tem como sentimento
marcante a falta do lar. Esse mundo seria recuperado pela imaginação, uma utopia de amor e
beleza.
Também devemos ter em mente o que seria um pensamento anti-romântico:
“[...] toda forma de pensamento que se vale do progresso técnico, da industrialização
e ou do capitalismo, recusando qualquer referência positiva ao passado pré-capitalista” (p
LÖVY e SAYRE P.34)
O romantismo também é considerado um movimento multifacetado, confuso,
revolucionário e contra-revolucionário, republicano e monarquista, místico e sensual... Por
esses motivos os autores situaram escritores dos mais variados matizes em várias tipologias
não estanques. Muitos nomes citados, teriam transitado em mais de uma categoria.
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O s primeiros românticos que viriam aparecer em fins do século XVIII, viram na
Revolução Francesa o prenúncio de um mundo de igualdade, de felicidade para todas as
pessoas. Com a queda do Antigo Regime francês cairia também a tirania, mas o terror e a
guilhotina a esguichar sangue vieram a frustrar esse sonho. Então, os românticos caíram no
desapontamento frente ao mundo.
Bolívar certamente tomou conhecimento do ideário romântico quando esteve na
Europa. Essas idéias em solo americano, teriam que ser adaptadas.
Não tínhamos um passado saudoso para resgatar e sim um futuro para construir. O lar
era algo a ser edificado, e para isso era necessário quebrar os grilhões da subordinação à
metrópole.
Podemos afirmar que no discurso bolivariano, havia algumas características
românticas. Esses aspectos transitam entre o romantismo liberal e o romantismo jacobinodemocrático.
Lövy e Sayre (1993), sublinham que o termo liberal tinha na época dois sentidos pelo
menos. Um alinhado com a burguesia e contra a reação aristocrática e eclesiástica e outro a
que chamaríamos atualmente de “progressista”, algo voltado para a mudança e o futuro.
Simon Bolívar possuía identificação com o segundo sentido, pois buscava um novo
destino para a América espanhola que não o da eterna submissão.
Já os jacobino-democratas:
“[...] não clamam por evoluções lentas, por compromissos e soluções moderadas, mas
antes por subversões profundas” (LÖWY e SAYRE, p.62).
Bolívar se pronuncia nesse tom:
“? qué mos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos, o que los conserve,
si estamos resueltos a ser libres? [...] ! Que los grandes proyectos debam prepararse com
calma! Treiscentos anõs de calma ? no bastán? (Bolívar p.42)
Heine (1797-1856), poeta romântico alemão assim dizia:
“A liberdade é uma nova religião, a religião de nossa era” ( APUD LÖWY e SAYRE
P.62).
Bolívar assim se posiciona:
“Yo he sido el soldado de la beldad, porque he combatido por la libertad, que es
bella, hechicera”(Bolívar p.135).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho foram apresentadas três perspectivas não-excludentes sobre a
figura de Bolívar: a do cavaleiro andante, a do anjo vingador e a de vê-lo como depositário
dos ideais do movimento romântico.
Ao meu ver, elas são complementares, pois tem características comuns. Também não
há a aspiração nesse modesto artigo de lançar verdades definitivas sobre o Libertador. Apenas
buscamos expor algumas possíveis interpretações sobre a figura de Simon Bolívar.
Simon Bolívar teve uma trajetória de vida coerente com suas palavras. Podemos
indagar se ele não seria anti-democrata a propor um presidente vitalício com direito a eleger
seu sucessor para a Bolívia.
Mas precisamos cuidar pra não julgarmos as suas palavras de maneira anacrônica.
Devemos ter em vista que durante a época que Simon Bolívar viveu, na América Latina, não
havia nenhum país democrático nos moldes atuais. Mesmo no século XX, demorou um tempo
para as eleições ocorrerem de uma forma efetivamente “ limpa”. No projeto de Constituição
para Bolívia, havia entraves para o poder desse presidente. O perigo que corremos é que os
políticos contemporâneos como Hugo Chávez e Evo Morales queiram transplantar o discurso
bolivariano exatamente como no século XIX, usando-o como uma ferramenta para atingir
maiores poderes mascarando a realidade contemporânea. Sendo assim, haveria outro
anacronismo.
É correto afirmar que como Jesus Cristo e Dom Quixote a quem ele próprio se
compara, sua figura continua suscitando acalorados debates.
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AS FONTES PRIMÁRIAS E OS PERIÓDICOS PELOTENSES NA CONSTRUÇÃO
DO SISTEMA LITERÁRIO LOCAL NO SÉCULO XIX
Jaqueline Rosa da Cunha (IFRS – Campus Porto Alegre)2507

Resumo: Juntamente com escritores estrangeiros e com a Sociedade do Partenon Literário, os
pelotenses constituíram e desenvolveram o sistema literário da cidade de Pelotas versando
sobre diversos temas. Este trabalho visa demonstrar a importância das fontes primárias e dos
periódicos locais para a reconstrução dessa história.
Palavras-chave: periódicos, história, cultura, Pelotas, Sistema Literário
Sabemos que toda história da literatura conta a história de uma origem e que essa
narração se dá por meio do narrador-historiador que pretende objetivar fatos históricos. Esses,
por sua vez, são obtidos e comprovados pelos documentos – fontes primárias ou secundárias
que sustentam o discurso da história. Os documentos são ferramentas importantes para os
historiadores e serão tratados, neste artigo, como objeto de estudo e de demonstração da
importância para a compreensão da história.
Desde o século XIX, com a evolução da história, os arquivos tornaram-se ponto
central dos debates historiográficos. Eles eram tidos como objeto de apoio para a história
afirmar a veracidade do que pretendia contar. Entretanto, com a chegada do século XX, foram
estabelecidos paradigmas que negaram à história a pretensão de captar o real, definindo-a
como uma narrativa subjetiva na qual o estabelecimento da prova, portanto, o uso do arquivo,
não constituía mais a base na qual ela poderia legitimamente se apoiar, conforme afirma o
historiador Henry Rousso2508.
Contudo, os historiadores ainda perseguiam o desejo de contar uma verdade mais fiel
possível e, assim, recorriam cada vez mais aos arquivos que continham as “provas
irrefutáveis”. Ainda assim, eles possuíam um questionamento: como chegar à verdade do
2507
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passado? Para isso, parece ser necessário o estudo das fontes que, para alguns historiadores,
nada mais são do que os vestígios do passado que os homens e o tempo conservaram
voluntariamente ou não e que o historiador decide erigir em elementos comprobatórios da
informação a fim de reconstituir uma sequência particular do passado sob a forma de uma
narrativa.
Baseando-nos nessa ideia temos que o documento é um guia para o historiador, pois
através dele é possível obter informações a respeito do passado que está sendo investigado.
Também é importante lembrar que os documentos partem de vestígios ou fontes como
denominam os historiadores, então, faz-se necessário compreender e distinguir as diferentes
fontes das quais se utiliza o arquivo para reafirmar o passado.
Podemos tomar por base as duas fontes mais comuns da história do tempo presente: o
testemunho oral e o documento escrito, obtido no fundo de arquivos públicos ou privados. O
testemunho oral é uma fonte que se destina a formar um arquivo no sentido de conservar uma
pesquisa específica. Já o documento escrito foi produzido por instituições ou indivíduos
singulares e talvez sem a consciência da historicidade, do caráter de fonte que poderia vir a
assumir mais tarde. Contudo, esse documento não pode evitar os rastros deixados pelo
mesmo, enquanto elege fontes para registrar.
A diferença entre essas duas fontes, oral e escrita, está: no momento em que são
produzidas, pois uma é contemporânea dos fatos e outra é posterior; na abundância de
informações, uma vez que a fonte oral é mais restrita do que a profusão de documentos que
podem ser produzidos pelas instituições; e, principalmente, nas finalidades: uma é de caráter
memorial, pretende ser um vestígio induzido consciente e voluntário do passado; a outra é
funcional antes de ser vestígio, tanto é verdade que ninguém pode prever com certeza se este
ou aquele documento será conservado ou não, e por quanto tempo.
Segundo François Furet, as fontes já exploradas no passado podem ser reutilizadas
para outros fins, se forem investidas de uma nova significação pelo investigador2509. E assim,
a história caracteriza-se por uma flexibilidade das suas fontes, sendo capaz de dialogar com
outras ciências as quais têm relação com a constituição do indivíduo e da sociedade como um
todo. Dessa forma, constatamos que o conhecimento histórico é construído através das fontes
que, por sua vez, também fazem parte de um processo de construção.

2509
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Podemos pensar que, desse jeito, fica muito difícil reconstruir o passado com total
veracidade, pois o que temos dele são apenas rastros que dão autoridade ao documento.
Segundo Ricoeur, o rastro indica o passado da passagem2510, sendo assim, voltamos à idéia de
poder representar um fato do passado, uma vez que a passagem não existe mais, mas há, no
presente, um sinal, um rastro, algo que indica que um dia ela existiu. Entretanto, o rastro
também pode significar aquilo que desapareceu e não deixou vestígio, pode ser a referência à
lacuna existente entre um fato e outro, o elo perdido entre dois tempos.
Os rastros são o ponto de partida da investigação de um historiador. Depois de ser
eleito o tema com o qual irá trabalhar, o pesquisador elenca as suas fontes e, a partir daí,
segue os rastros contidos nela a fim de descobrir e comprovar os fatos históricos e de, até
mesmo, aproximar-se mais da veracidade dos acontecimentos na intenção de uma
representação. O rastro serve de bússola que orienta a investigação. Enquanto o historiador
persegue o rastro, já está construindo a história, pois está registrando, através do tempo, os
resultados da busca, originando os documentos datados.
Após comentarmos a respeito da importância dos documentos e das fontes para
obtermos o entendimento de como uma história foi construída, nos apropriamos dos rastros
deixados pelos intelectuais pelotenses do século XIX, em periódicos de natureza literária e
não-literária e documentos referentes à Biblioteca Pública Pelotenses, associações literárias,
agremiações e editoras, para analisar a consolidação da literatura local e a formação do
sistema literário pelotense que contribuiu para a consolidação do sistema literário gaúcho.
Nesse aspecto, servirão de base as teorias propostas por Itamar Even-Zohar.
A história da literatura e da cultura da cidade de Pelotas está registrada,
principalmente, em textos publicados nos jornais da época e em documentos que marcam a
fundação dos órgãos de apoio à arte literária e à cultura. Importante lembrar que os periódicos
constituem fontes de informações muito importantes para entendermos os fatos ocorridos
naquela região, pois a imprensa foi o principal suporte de divulgação dos temas e ideais
difundidos na segunda metade do século XIX e que, ao apoiar a arte como um meio social,
produzia sobre os indivíduos um efeito prático, delimitando grupos, criando gostos,
veiculando padrões estéticos e morais.
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Através de pesquisas iniciais realizadas durante a transcrição dos textos literários dos
jornais pelotenses2511, constatamos que a produção literária de Pelotas, no período do Império,
é considerada como um momento de apogeu cultural na história da cidade. Nesse período,
circularam muitos jornais literários, políticos, sociais, comerciais e noticiosos somando
aproximadamente 115 títulos jornalísticos entre diários e literários apenas na segunda metade
do século XIX2512. Embora saibamos que as manifestações literárias e culturais antecedem a
segunda metade daquele século, o surgimento dos jornais diários indica que a literatura do
extremo Sul gaúcho teria, a partir daquele momento, um veículo de divulgação e circulação
permanente de seus ideais calcados num sistema literário regional que estava em formação.
Itamar Even-Zohar entende por sistema literário “la red de relaciones hipotetizadas
entre una cierta cantidad de actividades llamadas “literarias”, y consiguientemente esas
actividades mismas observadas a través de esta red.”2513 Para corroborar essa idéia, podemos
parafrasear Antonio Candido na seguinte afirmação: sem desconhecer grupos ou linhas
temáticas anteriores, nem influências [...] surgem homens de letras formando conjuntos
orgânicos e manifestando em graus variáveis a vontade de fazer literatura.2514 Ambos teóricos
registram que não há literatura somente a partir de textos, mas que para haver literatura é
necessário que os textos estejam inseridos num contexto social e que façam parte de um
conjunto de atividades literárias. A esse conjunto de atividades literárias Even-Zohar chama
de sistema literário, incluindo nele também as representações culturais não-literárias.
Essas relações e atividades ganham maior clareza quando o teórico israelense define
os fatores envolvidos na constituição e funcionamento de um sistema literário. Tomando de
empréstimo o esquema de comunicação proposto por Roman Jakobson, Even-Zohar apresenta
seis fatores: produtor (emissor), consumidor (receptor), instituição (contexto), repertório
2511
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(código), mercado (canal) e produto (mensagem). O emissor não deve ser reduzido à figura
clássica do escritor, porque, além de textos, no sentido tradicional de obra literária, ele é
responsável pela produção de imagens, expressões e modelos de ação seja na esfera
individual, seja na esfera coletiva. Também deve ser plural, pois um grupo pode atuar dentro
do mesmo princípio de produção do sistema. Igualmente o consumidor ou consumidores deve
evitar restringir-se aos leitores, até porque o consumo pode ser feito indiretamente através de
fragmentos, expressões e outros produtos literários que se encontram disponíveis na cultura.
Nem mesmo o consumidor direto deve ser identificado exclusivamente com o leitor, mas
apenas como aquele que se encontra diretamente envolvido nas atividades literárias, podendo,
nesse sentido, ser mais importante participar do espaço literário pela sua importância sóciocultural do que propriamente pelo exercício prioritário da leitura.
Respondendo pelo caráter sócio-cultural da literatura, a instituição nunca é apenas um
lugar ou uma entidade, mas um conjunto de fatores envolvidos na manutenção do sistema,
compreendendo desde a escola, as academias e os meios de comunicação em geral até as
associações de leitores, as editoras e os próprios produtores (pelo menos quando
oficializados). A instituição controla o funcionamento das atividades literárias, aceitando
algumas como legítimas e recusando outras como inadequadas, determinando o que deve
permanecer como herança cultural e descartando o que considera como efêmero. Por força do
poder que exerce, a instituição dificilmente apresentar-se-á como um fator unificado e
homogêneo dentro do sistema. Ao contrário, dentro da instituição há usualmente uma luta
constante pelo exercício do poder por parte de grupos que almejam alcançar a posição de
establishment.
Como a instituição, o mercado diz respeito a todos os fatores relacionados quer com a
venda e a compra de produtos, quer com a promoção do consumo literário em geral. Nessa
direção, compreende não só livrarias e editoras, mas também as instituições quando essas
interferem nas práticas simbólicas e/ou concretas e comércio. A adoção de um livro para
leitura em sala de aula, por exemplo, faz do professor e dos alunos membros do mercado ao
mesmo tempo em que esses fazem parte da instituição escola.
Acima do mercado, pela ordem, o repertório, por sua vez, constitui as referências
essenciais do sistema tanto para a produção quanto para o consumo dos produtos literários. De
certa maneira, ele funciona como um horizonte de inserção seja do produtor, seja do
consumidor. Com isso, demanda pré-conhecimento das regras e concordância geral de seu uso
2171

para que possa haver uma circulação mínima dos produtos, até porque a estrutura do
repertório possui vários níveis de uso que vão desde um elemento individual até os modelos
gerais que determinam a existência do produto. Também é no espaço do repertório que devem
ser analisadas as relações que se estabelecem entre dois diferentes sistemas literários: a
literatura traduzida e os empréstimos de temas e procedimentos.
Finalmente, o produto compreende, para além do texto enquanto obra, os vários outros
tipos de textos e signos que podem ser e são executados dentro do sistema. Nesse caso, as
imagens, as expressões e até mesmo os comportamentos e os modelos de realidade
construídos dentro do sistema são seus produtos.
A partir desse conceito de sistema literário, podemos pensar a imprensa pelotense
como fonte de pesquisa que demonstra o início da formação de um sistema literário e, por
conseguinte, de uma literatura regional. Na função do produtor, temos na imprensa pelotense
esse fator representado inicialmente pelos donos dos jornais. Esse grupo de intelectuais
corresponde à atividade de formadores de opinião expressa por meio de textos veiculados na
imprensa. Assim, os jornalistas, membros de associações literárias ou políticas, interessados
em consolidar a literatura em Pelotas, são caracterizados como os produtores do sistema que
surgia.
Suas produções – os textos, os jornais - constituem o produto, uma vez que neles está
impresso o repertório desses produtores, ou seja, seus ideais republicanos, abolicionistas, que
se transformam em temas literários; o interesse de informar e – sem ser ingênuo -, formar o
leitor, direcionando seu pensamento por meio da escolha das notícias e dos argumentos de
autoridade utilizados para contribuir, reafirmando o pensamento do ensaísta que dizia apenas
pretender, de forma neutra, informar. Outra função do produto era, através da literatura que
surgia, impregnar os leitores de ideais românticos e engajá-los nos movimentos partidários.
Pelotas do século XIX não era diferente das demais cidades do País no que diz
respeito ao alto índice de analfabetismo. Por essa razão, pode-se dizer que praticamente os
escritores, no caso estudado, os articulistas e os jornalistas, correspondiam, ao mesmo tempo,
à função de produtor e consumidor dos textos produzidos. Assim, o que ocorria na imprensa
era uma troca de opiniões entre “amigos”, uma vez que os leitores/consumidores estavam
entre os intelectuais que produziam os textos, e os estudantes e as mulheres que, ainda em
parcela menor, também os liam.
2172

Observando o panorama da imprensa pelotense na segunda metade do século XIX,
constata-se que, naquele período, o sistema literário da região iniciava a caminhada rumo à
formação de uma literatura e de uma cultura. Em razão disso, notamos a dificuldade no que
diz respeito ao fator mercado. Durante o período compreendido entre os anos de 1850 e 1889,
em Pelotas, menos de cinco jornais tiveram longo tempo de circulação, pois a maioria deixava
de circular em pouco tempo, conforme informações obtidas nos registros da Biblioteca
Pública de Pelotas. Uma das razões para essa efemeridade pode ser encontrada no preço do
jornal. De acordo com pesquisas realizadas pelo historiador Francisco das Neves Alves, com
relação ao custo dos jornais comparado ao de produtos de primeira necessidade, o jornal não
possuía um valor tão acessível: um quilo de carne custava 220 réis; o aluguel mensal de uma
residência, 4$000; enquanto que um exemplar de um jornal custava de 1$000 a 4$000.2515
Apesar de o jornal ser mais barato que o livro, ainda possuía um preço muito alto,
motivo que dificultava a sobrevivência dos periódicos. De acordo com notas veiculadas nos
próprios periódicos, vemos que na maioria das vezes, para tentar conseguir assinantes, os
donos dos jornais distribuíam o primeiro exemplar gratuitamente, na esperança de conquistar
possíveis contribuintes. Em alguns casos, logravam o objetivo, mas por pouco tempo, pois os
assinantes incorriam frequentemente em inadimplência, e assim, o periódico deixava de
existir. Francisco das Neves Alves constata que “a falta de uma base comercial foi, na maioria
dos casos, o preço pago pelos jornais pequenos para manterem seu espírito de
contestação.”2516 O mercado produtor de textos impressos sofria um grande problema que
começou a resolver-se apenas com o surgimento da editora Americana, em Pelotas, e com a
publicação de livros na região.
Quanto ao papel das instituições, dentro do contexto da imprensa, observamos através
dos registros em atas e documentos, que as entidades político-partidárias e as literárias agiam
como molas propulsoras da produção dos textos. A partir dessas agremiações, os
escritores/produtores encontravam as bases e os alicerces para contextualizar e firmar suas
ideias. De certa forma, as tipografias também podiam ser consideradas instituições na medida
em que agiam como controladoras das atividades e ideias veiculadas. Nelas, conforme os
convites veiculados nos próprios periódicos e relatos registrados nas atas das agremiações
vinculadas aos jornais, os intelectuais e público interessado reunia-se, após o expediente do
2515
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jornal, para ler os jornais recebidos de outras localidades e discutir os assuntos, tal como
acontecia no Gabinete de Leitura da Biblioteca Pública Pelotense. Desse modo, a instituição
homogeneizava o repertório e, por consequência, o produto. A integração entre produtor e
consumidor ocorria não apenas na cidade de Pelotas, mas também nas localidades
vizinhas2517, como Rio Grande, conforme registram as notícias nos expedientes dos periódicos
e nos documentos do Gabinete de Leitura das bibliotecas de ambas as cidades.
Segundo afirma Even-Zohar, um sistema é constituído por uma “estructura abierta que
consiste em varias redes de relaciones”2518. Dessa forma, atinge-se a teoria de polissistema
proposta e definida pelo mesmo teórico da seguinte maneira:

un sistema múltiple, un sistema de varios sistemas con intersecciones y
superposiciones mutuas, que usa diferentes opciones concurrentes, pero que
funciona como un único todo estructurado, cuyos miembros son
interdependientes.2519

Compreendendo que o contato e as interferências entre eles são determinantes para a
sua constituição e permanência, é preciso relacionar o sistema local com outros sistemas.
Considerando que a história da literatura e da cultura da cidade de Pelotas está
registrada, principalmente, em textos publicados nos jornais e em documentos que
marcam a fundação dos órgãos de apoio à arte literária e à cultura, temos subsídios
que nos permitem afirmar que a análise da vida literária pelotense está pautada na interrelação da evolução literária e do desenvolvimento social, uma vez que, conforme Itamar
Even-Zohar:

2517
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La cultura se considera como un conjunto de bienes valiosos, cuya posesión
significa riqueza y prestigio. Este poseedor de tal conjunto puede usarlo por
lo tanto para mostrar sus riquezas. Este es un procedimento (una práctica)
que puede ser adoptado tanto por un individuo como por un colectivo
organizado de individuos, especificamente una entidad social.2520

A afirmação de Zohar vai ao encontro do que os textos veiculados pela imprensa
pelotense do século XIX e do que os historiadores regionais registram a respeito da riqueza
dos charqueadores da cidade de Pelotas. Segundo essas fontes, durante o período final do
Império, Pelotas era dentre as cidades gaúchas aquela que apresentava maior desenvolvimento
cultural2521.
Aproveitando o progresso da sociedade no espaço urbano, por meio do aspecto verbal,
jornalismo e literatura, bem como jornalistas e escritores, uniram suas funções durante a
última metade do século XIX, a fim de desenvolver cultural e intelectualmente a sociedade
que se formava. Com base na produção literária de Pelotas e a sua circulação, pode-se realizar
estudos sistemáticos sobre a cultura da região e o processo de constituição de seus valores,
paradigmas e práticas sociais. Assim, é possível, perceber quais elementos estão envolvidos
na constituição do sistema literário pelotense, pois sabemos que, segundo afirma Even-Zohar,
um sistema é constituído por uma “estructura abierta que consiste em varias redes de
relaciones”2522.
Em primeiro lugar, é preciso relacionar o sistema local com outros sistemas,
compreendendo que o contato e as interferências entre eles são determinantes para a sua
constituição e permanência. Nesse caso, um sistema pode fornecer a outro não apenas temas e
referências estilísticas, mas também subsistemas inteiros. Também pode acontecer que um
sistema local se estabeleça a partir de um sistema já consolidado, como é o caso da literatura
brasileira em relação à literatura européia. Outra possibilidade é que um sistema funcione
como intermediário entre dois outros, a exemplo dos intercruzamentos entre a literatura
brasileira, a portuguesa e a francesa no século XIX. Essa idéia foi apresentada em um
Encontro de Pesquisadores de Periódicos e Revistas Literários, realizado em 2001, onde foi

16

EVEN-ZOHAR, Itamar. La literatura como bienes y como harramientas. In.: VILLANUEVA, Darío.
MONEGAL, Antonio & BOU, Eric (Coords.) Sin Fronteras: Ensayos de Literatura Comparada en homenaje a
Claudio Guillén. Madrid: Castalia, 1999. p. 27.
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discutido amplamente o assunto e, conforme Rildo Cosson registra em artigo publicado nos
Anais do 1º ENPEL :

as relações entre os sistemas literários são diversificadas e complexas. No
seu conjunto, elas nos dizem que um sistema nunca funciona isoladamente e
que a sua autonomia depende menos de preenchimento autóctone dos seus
elementos e mais da existência de um sistema canônico que afirme uma
identidade singular e própria. Em outras palavras, é a presença de um
cânone construído como próprio, conforme faz a literatura brasileira em
relação ao período colonial durante o romantismo, que indica a existência
de um sistema literário.2523

Even-Zohar argumenta que a literatura não pode ser estudada apenas a partir de um
conjunto de obras-primas ou das propriedades desses textos, muito menos pode ser
considerada como uma atividade à parte do conjunto da sociedade.
Como a literatura da região de Pelotas mantém laços estreitos com a literatura
européia, a teoria do polissistema permite que analisemos as interferências entre diferentes
sistemas literários sem cair nos conceitos de influência e dependência cultural. O mesmo vale
para a literatura em tradução que é abundante e de grande relevância no período, sobretudo
aquela de origem francesa, que deve ser estudada como um dos sistemas do polissistema onde
ela circula.
Por esse motivo, considerando o sistema literário como parte do polissistema cultural,
ficam mais claras as relações entre a literatura e outras manifestações culturais. Essas relações
são particularmente importantes no sistema literário pelotense no Império porque, durante
esse período, o exercício da literatura era também uma prática da vida pública, com os
escritores se engajando com publicações em todas as questões da sociedade da época, seja o
movimento abolicionista, seja a construção de um asilo de mendigos.
Sendo assim, conforme Barrento, se os critérios que fundamentam uma história
literária se orientam pela evolução literária e pelo processo social, não é possível, ao mesmo
tempo, agarrarmo-nos a uma unidade de base autoral, como se o sujeito criador determinasse

2523

COSSON, Rildo. O passado como memória – Literatura, jornal e cultura em Pelotas. Anais da 2ª Jornada
de Periódicos Literários, 2, Assis: UNESP, 2001.
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de forma automizada o processo da evolução literária2524. Além disso, o teórico afirma, que
partindo dos fatos essenciais da vida literária ou da atividade cultural, a história literária pode
dar relevo à literatura didática e moralizante2525. Esclarece, ainda, que também é possível dar
ênfase ao surgimento dos meios técnicos de comunicação de massas, desde que na sua
divulgação e recepção manifestem-se deslocamentos do processo de comunicação social que
definam o lugar ocupado pela literatura e pelos seus vários gêneros na totalidade do espectro
de formas e expressão cultural2526. A esse respeito, temos o surgimento do primeiro jornal
pelotense, órgão de comunicação de massa, que tinha um caráter mais político e comercial
que literário e social.
Pelotas, assim como as outras cidades de expressão no Rio Grande do Sul, estava
imersa na tradição política que permeava o cotidiano local. Por esse motivo, a literatura que se
formava tinha por base os intelectuais engajados em ideais que visavam um plano de ação
transformador da sociedade. Esses intelectuais, por estarem diretamente envolvidos com a
política da cidade e do Estado, e desejando o desenvolvimento social, necessitavam de uma
forma de fazer com que seus pensamentos fossem conhecidos por todas as pessoas que
habitavam a região, para isso fizeram uso da cultura e da literatura. Assim, deram início à
formação de uma literatura na qual eles pudessem expressar sua opinião e moldar a dos
leitores. Esse fato demonstra que a literatura de Pelotas não nasceu por acaso, mas que foi um
projeto calculado.
A rede relações a que Zohar se refere foi, aos poucos, sendo construída no contexto
pelotense a partir da vida cultural organizada pelos intelectuais de destaque da cidade. Esses
mantinham contato direto com os membros do Partenon Literário e com escritores de outros
Estados brasileiros, além dos do exterior como, Portugal e França, primeiramente por
interesses políticos advindos das causas abolicionista e republicana, posteriormente, por
encontrarem na literatura o melhor meio de divulgação das suas idéias.
Esses modelos não eram apenas seguidos pelos intelectuais e literatos de Pelotas, mas
principalmente, pelos membros do grupo do Partenon Literário os quais mantinham uma rede
18 BARRENTO, João.

História literária – problemas e perspectivas. 2ª ed. Lisboa: Apaginastantas, 1986. p. 115.
Idem, ibidem.
20
Idem, ibidem.
19
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de contatos com outros estados do país, e com outros países. Os sistemas literários se
entrecruzavam por meio dos imigrantes que se mudavam para o sul; dos livros que eram
exportados e importados; e pelos jornais os quais representavam para a época uma fonte de
informação, de propaganda e de crítica literária. As críticas a respeito das obras literárias e
culturais chegavam de toda a parte o que demonstra que havia escritores em outras cidades e
países que sabiam o que ocorria em Pelotas e sentiam-se à vontade para opinar a respeito das
produções.
Os jornais também serviam para controlar o hábito de leitura do público, indicando as
obras mais adequadas para cada sexo e idade. Em geral, quem organizava a lista eram os
redatores dos jornais que também escreviam para periódicos locais, tentavam publicar seus
textos compilados e fazer parte das antologias locais.
Embora os próprios autores locais tivessem a consciência de que suas produções
literárias não possuíam um valor estético, conforme suas declarações publicadas nos
periódicos, insistiam em formar um cânone da região a fim de influenciar as futuras gerações
a escrever e melhorar a qualidade das obras culturais produzidas na localidade do extremo Sul
rio-grandense. De acordo com Rita Schmidt, perguntas acerca da relevância estética de um
objeto de estudo marginalizado têm por intenção primeira, proteger certos aspectos da cultura
(entre os quais as obras literárias) da contaminação por textos rotulados como “de segunda”
ou “bárbaros”2527.
No entanto, para os pelotenses do século XIX, a história era outra: não importava a
qualidade e, sim, que eram lidos e que estavam organizando uma literatura própria. O critério
estético era deixado para ser avaliado pelas gerações vindouras, que já encontrariam um
sistema literário consolidado em funcionamento e, então, poderiam preocupar-se com essas
questões. A intenção de criar um cânone local pautava-se na idéia de somar à literatura vinda
da França e de Portugal, suas próprias obras a fim de provar que em Pelotas também havia
bons escritores os quais nada deviam, ao menos em ideologia, aos estrangeiros e aos
brasileiros de renome.
Segundo Zohar, “un sistema funciona mejor con un canon que sin él. Parece que un
canon estático es condición primaria para que un sistema sea reconocido como actividad
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SCHIMDT, Rita Terezinha. Pensar (d)as margens: estará o cânone em estado de sítio? In: CONGRESSO DA
ABRLIC, 5, 1996, Rio de Janeiro. Anais do Congresso da ABRALIC, 5. Rio de Janeiro: ABRALIC, 1997. p.
287-291.
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distinta en la cultura”2528. Por esse motivo, os produtores desejavam ser reconhecidos, aceitos
e terem seus textos considerados manifestação de certo modelo literário e ideológico.
De acordo com o proposto por João Barrento, focando a atenção no indivíduo e no seu
texto, constrói-se uma nova história da literatura que não se baseia apenas no grupo literário
ou no modelo estético, mas em tudo o que forma a literatura. A partir dos registros de Walter
Benjamin, Barrento defende que a nova história da literatura deve procurar priorizar o
subjetivo2529. O particular, no caso da literatura de Pelotas, fez a diferença, pois através da
subjetividade de cada autor, poeta e intelectual o sistema literário foi tomando forma, uma vez
que eles atuavam concomitantemente em todos os fatores desse sistema.
Em se tratando de sistematização, os pelotenses perceberam que era necessário
acostumar os leitores ao repertório oferecido para que o produto fosse consumido. Dessa
forma, foram retirados do cotidiano os temas recorrentes para as obras literárias: política,
disfarçada de causas sociais, como abolicionismo; nacionalismo e regionalismo, representados
pelo interesse em exaltar as qualidades da terra natal, o Rio Grande do Sul; moral, apresentada
sob a forma de temas, como amor desiludido e comportamento feminino; e progresso
intelectual, que estava na ordem do dia, voltado tanto para homens quanto para mulheres. A
recorrência a esses elementos constituía o elo entre produtores e consumidores, aqueles
precisavam deter a atenção destes, tratando de assuntos que interessassem a ambos.
Os intelectuais pelotenses também tinham a função de organizar antologias e fazer a
defesa ou a acusação de textos que eram publicados pelas editoras e veiculados pelos jornais
locais. Eram eles quem assumiam a posição de críticos literários e de historiadores da
literatura, pois na verdade, os leitores não aprendiam apenas nas leituras dos livros, mas
também a partir dos julgamentos que escutavam e das discussões sobre o que liam. Esse era o
papel dos críticos que ensinavam o público quem eram os melhores escritores locais a serem
lidos e determinavam o cânone de acordo com a sua visão e interesse, na maioria das vezes
político.
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Para que o produto fosse oferecido ao consumidor, os produtores precisavam de um
mercado. Este, primeiramente, funcionou através das tipografias que publicavam os jornais;
depois, consolidado pelas editoras, responsáveis por transformar os textos em livros, fazer a
propaganda nos anúncios de jornais e distribuí-los para o público e para as instituições que
aprovariam ou não a leitura.
As instituições literárias eram o ponto chave desse sistema, pois eram elas quem
escolhiam os escritores locais que fariam ou não sucesso entre os leitores. Formado por
associações literárias, bibliotecas, escolas, tipografias e editoras, o fator instituição decidia
quem e o que deveria ser lido, mas devemos lembrar que faziam parte das instituições
intelectuais, professores, escritores, donos de jornais, redatores e editores que também faziam
mover os outros fatores do sistema literário. Sendo assim, a relação de compadrio, tão em
voga na história política do Estado daquela época, estendia-se também ao setor literáriocultural, pois se sobressaíam os escritores que possuíam amigos em destaque social,
pertencentes à Sociedade do Partenon Literário ou a grupos literários do centro do país.
Também era comum os escritores encomendarem críticas literárias favoráveis a suas obras a
amigos que viviam no exterior, para depois publicá-las nos jornais locais a fim de fazerem
propaganda.
Dessa maneira estruturava-se o sistema literário da cidade de Pelotas, de acordo com o
que sugere Even-Zohar ao definir um sistema:
Así, un CONSUMIDOR puede “consumir” um PRODUCTO producido por
un PRODUCTOR, pero para que se genere el “producto” (el “texto”, por
ejemplo), debe existir un REPERTORIO común, cuya posibilidad de uso
está determinada por una cierta INSTITUICIÓN. Debe existir un
MERCADO en que este bien pueda transmitirse2530 .

A existência de um sistema literário organizado, no final do século XIX, evidencia que
a literatura de Pelotas não foi algo que simplesmente surgiu em meados daquele século, mas
que foi planejada. A necessidade de desenvolver a cultura local fez com que os intelectuais
daquela cidade se mobilizassem em torno de mais uma causa, aproveitando o ensejo da luta
por questões políticas e, para tanto, faziam uso, principalmente, da imprensa, conforme
mostram-nos as atas de reuniões das associações e da Biblioteca Pública Pelotense.

24

Idem, p. 4
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Os exemplares de jornais do século XIX oferecem múltiplos indícios dos hábitos, usos
e costumes dos leitores cultos da época. Por meio deles, conhece-se não apenas as
preferências estéticas dos leitores, como também seus gostos por autores clássicos, nacionais
e estrangeiros, e sua admiração pelos paternonistas. Assim, apesar de restar alguma dispersão
de dados, ao final deste artigo podemos reafirmar o posicionamento do quão importante foram
as fontes - periódicos literários e não-literários-, e os documentos - atas, anotações, cartas,
entrevistas-, que registram a cultura pelotense do século XIX, para que pudéssemos traçar o
perfil de escritores que atuavam em Pelotas, no momento da consolidação da literatura
produzida naquela cidade e do seu sistema literário.

Resumen: Juntamente con los escritores extranjeros y con la Sociedade do Partenon Literário,
los ciudadanos pelotenses han formado y desarrollado el sistema literario de la ciudad de
Pelotas tratando sobre diversos temas. Este trabajo demuestra la importancia de las fuentes
primarias y de los periódicos locales para la reconstrucción de esta historia.
Palabras clave: revistas, historia, cultura, Pelotas, Sistema Literario
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JORGE AMADO NA HORA DA GUERRA: UMA LEITURA
Benedito Veiga
UEFS – BA – BR
RESUMO:
A comunicação decorre da leitura das colunas da Hora da Guerra, publicadas em O
Imparcial, de Salvador – BA, de 1942 a 1944, escritas por Jorge Amado. O Brasil havia
declarado guerra ao “Eixo” e o escritor retornava do exílio voluntário no Uruguai. Como
membro do Partido Comunista, o cronista defende a participação ativa do País no conflito,
com a plataforma: o envio de um Corpo Expedicionário e a criação de uma Segunda Frente.
Também fala de cultura e artes.
Palavras-chave: Unidade Nacional, Nipo-Nazifascismo, Corpo Expedicionário, Segunda
Frente.
O presente trabalho resulta da leitura das colunas da Hora da Guerra, mostradas em O
Imparcial, de Salvador – Bahia, escritas por Jorge Amado, perfazendo um total de mais de
460 textos. As crônicas delimitam-se entre 23 de dezembro de 1942 (“O Dever da Unidade”)
e 15 de outubro de 1944 (“Boatos Verdes”).
Esta pesquisa foi feita por ocasião do Pós-Doutorado, na Universidade de São Paulo,
de agosto de 2009 a julho de 2010, após a leitura de todas as crônicas escritas pelo autor e
mostra dados do "calor da hora", como bem designou Walnice Galvão, com a mostra de
situações só esclarecidas após o desaparecimento da União Soviética, em fins da década de
80. Aliás, Amado passou a desconfiar das idéias que professava quando, nos inícios dos anos
50, começou a desestalinização, e o intelectual consciente proibiu, em 1953, novas edições de
seu livro O Mundo da Paz, preocupado este em indicar vantagens do mundo socialista, sob a
alegação do autor de que se achava desatualizado e era sectário.
O Imparcial era um periódico de propriedade do Coronel Franklin Lins de
Albuquerque, político e mandatário do Sertão do São Francisco, pai de Wilson Lins; este
último escritor e grande amigo de Amado. O jornal circulava de terça-feira a domingo, sendo
a coluna Hora da Guerra publicada diariamente, quase sempre na 3ª página do único caderno
que continha, em sua maioria, oito páginas. Em todas as crônicas encontradas, logo abaixo do
nome do autor, vinha a inscrição: “Especial para “O IMPARCIAL”. Enquanto saiu a Hora da
Guerra, o diário era dirigido por Wilson Lins, que também fazia parte da redação, enquanto
seu irmão Teódulo Lins, cuidava do caixa. Jorge Amado e Wilson Lins compunham as
matérias políticas.
Amado apresenta as crônicas, se ocupando da participação do Brasil na Segunda
Grande Guerra, inclusive por determinação partidária comunista, defendendo as propostas
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básicas: uma guerra ativa, não apenas defensiva, com o envio de um Corpo Expedicionário, a
fim de o País se incluir numa Segunda Frente aliada, para, sobretudo, auxiliar a União
Soviética no combate às forças do chamado “Eixo”, ou sejam, os países Alemanha e Itália, e,
em seguida, o Japão. Era a coluna uma fileira de combate ao nipo-nazifascismo e sua
campanha de discriminação cruel dos povos do mundo, como, para o nazismo, deveria ser o
povo alemão, considerado ariano e superior. Mas não se mostrava tão diferente as
discriminações, quanto dos lados do nipo-fascismo.
DA DECLARAÇÃO DE GUERRA AO “EIXO”
Todo esse envolvimento brasileiro e, por igual, da Hora da Guerra estão ligados a
responder às provocações nipo-nazifascistas, historicamente registradas no ataque sorrateiro à
União Soviética, por iniciativa de Hitler (em 22 de junho de 1941), a Pearl Harbor, pelo Japão
aos EUA (em 7 de dezembro de 1941) e, mais proximamente, ao afundamento de
embarcações civis brasileiras, pela Alemanha e Itália (entre 15 a 17 de agosto de 1942 e,
aproximadamente, até julho/agosto de 1943).
O primeiro acontecimento, de repercussões mundiais, acirra o ódio dos comunistas aos
nazistas, seus aliados até os últimos instantes; vai fazer surgir uma ligação tríplice e estranha,
entre nações com metas econômicas e culturais diametralmente opostas: o capitalismo (do
Reino Unido e dos EUA) e o socialismo (da União Soviética), que desembocará, no futuro, na
chamada “guerra fria”. Sobre tais imprescritíveis equívocos, o historiador Eric Hobsbwam
tenta concluir, quando escreve, em Era dos extremos:
A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo [ao fascismo], houve
uma aliança temporária e bizarra entre capitalismo liberal e comunismo:
basicamente a vitória sobe a Alemanha de Hitler foi, como só poderia ter
sido, uma vitória do Exército Vermelho. De muitas maneiras, esse período
de aliança capitalista-comunista contra o fascismo – sobretudo as décadas de
1930 e 1940 – constitui o ponto crítico da história do século XX e seu
momento decisivo. De muitas maneiras, esse é um momento de paradoxo
histórico nas relações entre capitalismo e comunismo, que na maior parte do
século – com exceção do breve período de antifascismo – ocuparam posições
de antagonismo inconciliável. A vitória da União Soviética sobre Hitler foi
uma realização do regime lá instalado pela Revolução de Outubro, como
demonstra uma comparação do desempenho da economia russa czarista na
Primeira Guerra Mundial com a economia soviética na Segunda Guerra
(Gatrell & Harrison, 1993). Sem isso, o mundo hoje [com exceção dos
EUA] provavelmente seria um conjunto de variações sobre temas
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autoritários e fascistas, mais que de variações sobre temas parlamentares
liberais.2531

O segundo evento impulsionará uma tentativa de unidade americana, com a
provocativa Conferência de Chanceleres do Rio de Janeiro, acontecida de 14 a 22 de janeiro
de 1942, que levava os países americanos, salvo Argentina e Chile, a romperem relações
diplomáticas e comerciais com o “Eixo”. Disse o Presidente Vargas, na abertura desse citado
encontro:
[...] desde 7 de dezembro − data que constituirá um marco novo na vida das
nossas comunidades, pois trouxe a guerra ao Continente Americano −
assumimos uma posição decidida, coerente com a nossa tradicional política
externa e fiel aos compromissos solenes, relembrados e reafirmados mais de
uma vez nos últimos tempos. [A posição brasileira objetiva] defender, palmo
a palmo, o próprio território contra quaisquer incursões e não permitir
possam as suas terras e águas servir de ponto de apoio para o assalto a
Nações irmãs. Não mediremos sacrifícios para a defesa coletiva, faremos o
que as circunstâncias reclamarem e nenhuma medida deixará de ser tomada a
fim de evitar que, portas adentro, inimigos ofensivos ou dissimulados se
abriguem e venham a causar dano, ou pôr em perigo a segurança das
Américas.2532

Tal encontro, de caminhos não muito certeiros das inclinações de Vargas, decidirá o
passo seguinte do Brasil e dos países nazifascistas, com início nos meados do mesmo ano: o
afundamento de navios mercantes e civis nacionais por embarcações de guerra dos governos
alemão e italiano, levando o povo e a imprensa do País ao pedido de declaração de guerra,
como rememora Amado em “Segundo aniversário”, de 23 de agosto de 1944. São
comemorações dos momentos passados, posteriores aos da concentração máxima dos ataques
às embarcações nacionais, em agosto de 1942:
Há dois anos passados o povo, nas ruas agitadas pelas notícias dos
torpedeamentos, clamou pela guerra contra o nazifascismo. O povo
brasileiro revelou-se sempre antifascista e resistiu com poucos a todas as
tentativas de fascistização que em torno dele foram tentadas. Veio às ruas,
unido e decidido, e o governo ouviu a sua voz e cumpriu os seus desejos. A
guerra foi declarada e imediatamente lançou-se o povo a uma nova
campanha: a da guerra ativa.2533
1 HOBSBWAM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX (1914-1991), Tradução Marcos Santarrita. Revisão
técnica Maria Célia Paoli. 2. ed. 29. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 17.
2 VARGAS, Getúlio. Relatório Anual ao Presidente da República. Rio de Janeiro: Ministério
das Relações Exteriores, 1942. p. 111-113.
3 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Segundo Aniversário”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 23 ago. 1943.
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Os navios nacionais trafegavam nas costas atlânticas, quando foram surpreendidos por
ataques covardes e traiçoeiros, com o desrespeito da soberania pátria, por embarcações das
marinhas, tanto da Alemanha como da Itália.
Os textos da Hora da Guerra retratam também esses acontecimentos, revestindo os
atos dos países “eixistas” como ligados às manobras integralistas, segundo as palavras
amadianas, de entregar o território brasileiro ao inimigo, no exemplo de “O sangue pede
vingança”, de 10 de agosto de 1943:
Os integralistas batem nos peitos , baixam os olhos humildes, juram por
todos os santos que já abandonaram o partido da compra-e-venda das
consciências, mas os seus crimes continuam. Recordemos a voz do
presidente Vargas pedindo vigilância contra eles, os que desde há muito,
pretendem assaltar e roubar a nossa liberdade. Não é possível desligar os
integralistas dos nazis nessa hora de navio torpedeado, de brasileiros mortos,
de danos causados, em bens e vidas, à Pátria. Não são outros os que
protegem e guiam os submarinos nazis. Sem uma ligação com a quintacoluna seria quase impossível a ação dos criminosos do mar, dos
nazifascistas. O sangue brasileiro clama vingança, amiga, vingança contra
esses assassinos que, ao lerem a notícia dos torpedeamentos abrem garrafas
de champanhe nas casas onde o retrato de Plínio Salgado2534, o Judas, está
ainda guardado entre o de Hitler e a esperança de um acontecimento
qualquer que novamente os ponha na rua, prontos para escravizar o povo.2535

A preocupação é com os fatos acontecidos, provocados por aqueles que agridem o
mar, que o usam como lugar de suas empreitadas mortíferas. Mais uma vez, Amado faz a
associação de nazifascismo com integralismo, apontado este como a grande causa da traição
nacional, como responsável pelo quinta-colunismo e pela entrega das rotas dos navios
afundados aos germanos e aos italianos. O brado anti-integralista é uma constante nas
crônicas amadianas.
A declaração de guerra, pedida e esperada pela maioria da população, malgrado os
temores governistas de cobrança de um comando, efetivamente, democrático, foi por fim
proclamada por Getúlio Vargas, como registra Vagner Camilo Alves, em O Brasil e a
Segunda Guerra Mundial: “São de conhecimento geral os motivos que levaram o governo

4 Plínio Salgado, líder nacional dos integralistas; desmoralizado em Hora da Guerra.
5 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“O sangue pede vingança”). O Imparcial, Salvador, p. 3,
10 ago. 1943.
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brasileiro a reconhecer um estado de beligerância com a Alemanha e a Itália, em 22 de agosto
de 1942”.2536
A partir de então, uma grande frente de democracia – de audácia cautelosa – se
estabelece, cônscia das marcas ditatoriais do getulismo: o fim, ao menos momentâneo das
rivalidades partidárias e o agrupamento de todos os brasileiros na Unidade Nacional, em torno
do governo Vargas, como expressa “O Dever da Unidade”, o texto inicial de Amado, na Hora
da Guerra:
A entrada do Brasil na guerra – já antes do rompimento com o “Eixo” e a
covarde agressão aos nossos navios − trouxe a necessidade imediata da
união de todos os brasileiros patriotas, de todos aqueles quer desejam que o
Brasil continue a existir como nação independente, para podermos auxiliar
eficientemente, a vitória das Nações Unidas, nossas aliadas. Chegou um
momento em que a conservação de quaisquer diferenças, sejam elas de
ordem política ou de ordem pessoal, que impeçam a colaboração de todos os
brasileiros em torno do ideal comum de ganhar a guerra , é um ato de quintacolunismo. Dificultar a União Nacional, seja se colocando numa posição de
intransigência perante outras forças políticas, seja conservando
ressentimentos passados, seja impondo condições, é dificultar a sagrada
união que deve existir nesse momento, entre todos os brasileiros interessados
na existência da Pátria livre, é, por conseqüência, servir, em última instancia
a Hitler e aos seus agentes. Esse não é o momento de levantar problemas de
ordem partidária e de ordem ideológica, problemas que dividem. Esse é o
momento de por de parte tudo que desune, de estender lealmente a mão ao
adversário de ontem, para que, juntos, possamos marchar todos para a vitória
contra o inimigo implacável. E só esse inimigo tem a ganhar com qualquer
atitude de oposição ou de resistência à Unidade Nacional.2537

Jorge Amado insiste, repetindo sem cessar ser a união o único caminho para a
liberdade da Pátria, ameaçada: Unidade Nacional, em torno à figura centralizadora do
Presidente da República. Um momento não propício à discussão política, à luta partidária.
Todos concorrendo para a formação de uma frente que possa esmagar a quinta-coluna
traidora, em qualquer campo de batalha, com o apoio aos nossos soldados e às nossas armas.
DA PLATAFORMA DA HORA DA GUERRA
O escritor em “Aniversário da Hora da Guerra”, de 23 de dezembro de 1943, narra o
seu envolvimento nos eventos:

6 ALVES, Vagner Camilo. O Brasil e a Segunda Guerra Mundial: história de um envolvimento
forçado. Rio de Janeiro: EdPUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2002. p. 155,
7 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“O Dever da Unidade”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 23 dez. 1942.
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Um escritor brasileiro que se encontrava no estrangeiro, voltou ao seu país
mal lhe chegou a notícia da declaração de guerra. Voltou para ocupar um
posto de luta, acreditava que nenhum brasileiro poderia deixar de vir cumprir
com o seu dever perante a Pátria. As etapas da sua viagem de volta,
movimentadas e independentes da sua vontade, terminaram por colocá-lo na
Bahia, sua terra natal, motivo central de toda sua obra de escritor. Um
matutino democrático abriu-lhe suas colunas para uma crônica diária.2538

Desta forma Amado conta a sua versão dos fatos, sem esquecer que se encontrava em
exílio político voluntário, no Uruguai, por desavenças partidárias com o governo Vargas. Com
o seu reingresso ao País, a Polícia Política determina sua permanência no local do seu
nascimento, o que o traz de retorno à Bahia.
Contudo, nessa situação de um povo em conflito de guerra, falando-se em termos de
Nação, só importava um radicalismo integrador, como ajunta Jorge Amado:
Hoje, em nossa Pátria, só existem dois campos: o do Brasil e do antiBrasil.
No campo do Brasil, em torno ao presidente da Republica, estão todos
aqueles que desejam a vitória da liberdade contra a barbárie, que desejam a
conservação da nossa Independência conquistada nas lutas heróicas da
Bahia, que desejam um Brasil livre e poderoso. No campo do antiBrasil
estão os que traíram a Pátria, os que a querem vender ao nazismo, os que
protegeram os torpedeadores dos nossos navios e mataram nossos irmãos, os
que se recusam a formar da União Nacional, colocando suas diferenças e
interesses políticos e pessoais acima dos interesses da Pátria ameaçada na
sua própria existência de um país livre.2539

Na visão amadiana, pouco importavam, aparentemente, os coloridos faccionais
anteriores. Fosse qual fosse a camisa usada, o importante era que deixasse transparecer as
cores verde e amarela do Brasil, salvo para os integralistas, na medida em que uma das ideias
centrais deles era, sobretudo, a luta contra o comunismo.
De acordo com Marcos Chor Maio e Roney Cytrynowicz, em “Ação Integralista
Brasileira: um movimento fascista no Brasil (1932-1938)”:
A Ação Integralista Brasileira foi o primeiro partido político brasileiro com
implantação nacional e chegou a reunir − segundo diferentes estimativas −
entre 500 mil e 800 mil aderentes, para uma população do país de 41,5
milhões de habitantes em 1935, o que a distinguia dos partidos oligárquicos

8 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“O Dever da Unidade”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 23 dez. 1942.
9
AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“O Dever da Unidade”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 23 dez. 1942.
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da República Velha, que possuíam expressão regional e não tinham maior
inserção popular ou junto às classes médias urbanas.2540

Evidente que, com todos os atrevimentos e equívocos cometidos − sem dúvida, alguns
imperdoáveis −, a Ação Integralista Brasileira era para ser condenada, como o é por Amado, e
implacavelmente, enquanto funciona a sua coluna Hora da Guerra.
A participação ativa do Brasil na Segunda Guerra Mundial é trabalhada dentro de dois
pontos: o envio de um Corpo Expedicionário e a criação da Segunda Frente.
A crônica “Corpo Expedicionário”, datada de 10 de novembro de 1943, em certo
sentido, dá uma dimensão do problema:
Leio, em telegrama, que a Liga de Defesa Nacional, benemérita instituição
que nasceu na guerra passada, do patriotismo de Bilac2541 , vai patrocinar, no
Rio de Janeiro, uma “Semana do Corpo Expedicionário”. Eis aí uma
iniciativa das mais louváveis e que devia ser realizada em cada Estado
brasileiro. O Corpo Expedicionário é o nosso máximo problema de guerra,
no momento, e a ele devemos dedicar o melhor da nossa atenção.2542

Amado quer lembrar o papel desempenhado por Olavo Bilac, ainda na Primeira
Guerra Mundial, quando desenvolveu atividades de esclarecimento sobre as funções do
Exército. Lembra também o cronista do destaque que deve ser reservado às convocações
militares, mormente neste Corpo de Expedicionários.
A participação na guerra ativa, e não de observação cuidadosa, já é uma vitória do
povo brasileiro contra os ideais integralistas, que, segundo o cronista, não viam nenhum
interesse em lutar, expondo-se desnecessariamente, pois a guerra já estava ganha sem a
participação de nossos soldados:

10 MAIO, Marcos Chor; CYTRYNOWICZ, Roney. Ação Integralista Brasileira: um movimento
fascista no Brasil (1932-1938) In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Org.). O
tempo do nacional-estatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. 2. ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p.39-61. p. 42.
11 Sobre Olavo Bilac como homem de participação em periódicos, consultar: DIMAS,
Antonio. Bilac, o jornalista. São Paulo: EdUSP; EdUNICAMP; Imprensa Oficial do Estado, 2006. 3
vols.
12 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Corpo Expedicionário”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 10
nov. 1943.
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A imprensa, através os escritores e jornalistas antifascistas, desempenhou um
grande papel no esclarecimento popular em torno ao problema, destruindo
uma a uma as provocações dos agentes de Hitler. Também os estudantes,
mocidade entusiasta, lutaram bravamente pela ida de um Corpo
Expedicionário que vingasse, em terras da Europa, o sangue brasileiro
derramado nas águas do Atlântico. Sem falar na firme e decidida atitude
assumida, desde o primeiro momento, por muitos oficiais do Exército, que
reclamaram como uma honra o direito de partir à frente dos soldados. A
batalha foi finalmente ganha e hoje a ida do Corpo Expedicionários já não se
discute.2543

Mas a convocação dos expedicionários, no Brasil, não acontecia num clima de
aceitação e tranquilidade, como, de alguma maneira, relata a crônica “A Insubmissão e suas
raízes”, de 18 maio de 1943. Não interessa a Amado clamar pelo passado das gerações atuais
da Pátria. As convocações, como traz o texto, antes atendidas de pronto, já não correspondem
nos dias atuais, muito embora os objetivos permaneçam importantes: independência contra a
escravidão.
A quem atribuir tal desinteresse, tal aparente desapego às causas maiores e gerais, em
proveito das causas menores e individualizadas? Observe-se que a necessidade de engrossar
fileiras do Exército ou da Marinha para uma situação de guerra iminente passa também por
questionamentos outros que não priorizam as lutas nacionais. Nem todos estão vinculados a
partidos políticos e muito dificilmente interessados em questões de povos distantes. O cronista
sabe desses percalços, mas acrescenta que, “no Brasil de hoje, a nefanda obra da quintacoluna é ainda mais profunda do que julgamos”. E transcreve o trecho veemente do Comando
Militar, da comunicação do general Dermeval Peixoto:
Nestas condições fará (o Comando da Região) publicar na imprensa os
nomes daqueles que ficaram considerados, insubmissos, portanto,
DESERTORES DO SAGRADO DEVER MILITAR EM TEMPO DE
GUERRA, CRIME GRAVE que ficará estigmatizado, COMO
INFAMANTE QUE É DA HONRA E DA DIGNIDADE, dos que nele
incorrerem.2544

Amado constata e denuncia os traidores da Pátria que se voltam precisamente contra o
serviço militar. A severa nota do Comando da Região colocou um ferro em brasa sobre uma
13 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Corpo Expedicionário”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 10
nov. 1943.
14 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“A Insubmissão e suas raizes”). O Imparcial, Salvador, p.
3, 18 maio 1943.
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chaga que esta guerra revelou. A quinta-coluna é acusada, temendo o cronista mais uma
manifestação nazi-integralista. É solicitado um reforço na campanha de esclarecimento
popular sobre a guerra.
Seguindo o registro de Ricardo Bonalume Neto, em 1944 A Batalha de Monte
Cassino, “Mas foi só em 2 de julho de 1944 que 5.081 brasileiros embarcaram no naviotransporte de tropas norte-americano General W. A. Mann. Chegaram a Nápoles em 16 de
julho de 1944”.2545
De qualquer sorte, um contingente embarcou. Depois, seguiriam mais dois regimentos.
Havia o receio de desguarnecer o País, em face da ameaça potencial da Argentina, neutra, mas
simpatizante do “Eixo”. Nem todos acreditavam que o Brasil fosse enviar homens para a
Europa. Corria o boato – disso resulta o distintivo da FEB, uma cobra fumando cachimbo –
que seria mais fácil uma cobra fumar do que o País mandar soldados para a guerra.
Sobre o envio de uma Segunda Frente para os campos de batalha, a história se inicia,
na madrugada de junho de 1941, com a invasão de Hitler às fronteiras soviéticas. O país sob
as ordens de Stalin não pôde mais ficar sozinho na Guerra e começou a disputa para firmar
uma aliança com a Inglaterra e os Estados Unidos da América do Norte. O envio de uma
Segunda Frente de combate, visava dispersar uma linha única de beligerância dos países do
“Eixo” (Alemanha-Itália-Japão), sobretudo na Frente Leste, o que contará com o tempo para o
armamento dos países aliados, a ambição desmedida e o erro de estratégia do império niponazifascista, além das atuações oportunas e convenientes dos partidários comunistas de todo o
mundo.
Jorge Amado estará atento para esses fatos, e sua Hora da Guerra será um registro
cuidadoso.
Todos sabem da importância da Segunda Frente. Não é um jogo político simples que a
impede de acontecer. Após três dias do encerramento da reunião de cúpula em Placentia Bay,
os embaixadores americano e inglês em Moscou entregaram uma mensagem de seus chefes
para Stalin, como assegura Jonathan Fenby, em Os três grandes:
Assegurando que reconheciam o quanto era importante “a resistência
corajosa e firme da União Soviética” para a derrota da Alemanha. O
“máximo possível de suprimentos” seria fornecido – um comboio com sete
15 BONALUME NETO, Ricardo. O mundo em guerra. Os brasileiros entram em ação na Itália.
In: COLEÇÃO 70º aniversário da 2ª Guerra Mundial. São Paulo: Abril Coleções, 2009. v.22, p.139145. p. 142.
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navios estava prestes a partir da Islândia para Archangel. Para provar a
importância que emprestava a este fornecimento, Roosevelt encarregou
[Harry] Hopkins [espécie de assistente pessoal do Presidente dos EUA] da
presteza da ajuda à União Soviética. Mas também havia uma nota de
precaução. Era importante decidir onde seriam empregados os recursos, dizia
a mensagem. Cada canhão na frente oriental era um a menos para as tropas
americanas e inglesas.2546

A abertura de uma Segunda Frente era preocupação de todos os interessados em
derrotar o “Eixo”, independente das ânsias dos partidários do comunismo, em todos os
lugares.
Em “Urgência da Segunda Frente”, de 9 de julho de 1943, o cronista anuncia o
lançamento da terceira ofensiva alemã contra o povo soviético:

Afinal a Alemanha lançou a sua tão anunciada terceira ofensiva contra a
URSS. Devia ser uma ofensiva de primavera e só saiu no verão. Também se
limita ela a determinado setor da imensa frente leste, já não tentaram os
nazistas um ataque em diversos setores. A ofensiva parece visar Moscou,
como alvo. Tem encontrado uma resistência ainda maior, de parte dos
soviéticos, que as duas anteriores. A primeira, que conseguiu um rápido
avanço em toda a frente de batalha, aproveitando o fator surpresa, falhou às
portas de Moscou e Leningrado. A segunda, que já não teve a mesma
extensão da primeira, resultou na derrota em Stalingrado e na ofensiva russa
de inverno. Como terminará essa terceira ofensiva? Até o momento em que
escrevo os russos revidam, com notável violência e com assombrosos
resultados, a tentativa hitlerista. O pequeníssimo terreno conquistado pelos
nazistas lhes tem custado o que absolutamente não vale, em tanques, aviões
e homens. O desgaste da colossal máquina bélica alemã é enorme. Os mais
autorizados comentaristas londrinos prevêem o fracasso desta ofensiva das
forças do Reich.2547

Um ligeiro balanço das ofensivas germânicas é feito, indicando as resistências às
portas das cidades, símbolos da decisão dos soviéticos: Moscou, Leningrado, Stalingrado, até
chegar ao ponto de quase aniquilamento das forças nazistas: “O desgaste da colossal máquina
bélica alemã é enorme. Os mais autorizados comentaristas londrinos prevêem o fracasso desta
ofensiva das forças do Reich”.

16 FENBY, Jonathan. Os três grandes: Churchill, Roosevelt & Stalin: ganharam uma guerra e
começaram outra. Tradução Gleuber Vieira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 70.
17 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Urgência da Segunda Frente”). O Imparcial, Salvador, p.
3, 9 jul. 1943.
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Por que, pergunta Amado, uma terceira frente na Rússia, justo agora que se espalha na
imprensa a chegada de uma Segunda Frente das Nações Unidas? Seria, como já é costumeiro
dos hábitos “eixistas”, uma forma de atemorizar outras iniciativas dos povos aliados?
O escritor, em suas palavras finais, colocadas juntas ao artigo, por sua vontade, talvez,
de elogiar a dimensão de consciência do Exército brasileiro, termina por fazer respingar o
afastamento nacional das decisões centrais do comando unido de guerra:

Quero terminar esta nota com algumas grandes palavras de General Manuel
Rabelo, na sua entrevista a “Seiva”. Disse ele, do alto da sua autoridade: “Eu
estou plenamente confiante de que a Rússia, pelo seu próprio esforço e
capacidade, liquidará a Alemanha. Mas não é justo, não é humano, nem
moral, que o peso da guerra venha recair somente sobre a Rússia. Por tanto,
de acordo com a moral e com a razão, a Segunda Frente deve ser aberta o
mais cedo possível”.2548

Uma declaração de vontade de uma autoridade local, sem grandes vínculos com
decisões do Comando Maior da Guerra!
Em “Necessária e Urgente”, de 18 de agosto de 1943, Amado constata que os aliados
já estão em território europeu. Mas as notícias dadas em jornais são, quase sempre,
prejudiciais porque informam indevidamente. De nada serve o repórter que informa o que está
planejado para acontecer.
A crônica avisa:
Terminada como está a campanha da Sicília, Messina em mãos aliadas,
resta-nos esperar, no mais breve prazo, a Segunda Frente. Não acreditamos
que seja outro o motivo das conversações do presidente Roosevelt e do
primeiro ministro Churchill. Essa abertura da Segunda Frente tem sido o
maior motivo dos jornais nos últimos tempos e sobram razões para isso. Ela
é necessária e, mais que necessária, é urgente. Só há u´a maneira de ganhar
rapidamente a guerra, de decidir o conflito antes que a fome abata o ânimo
dos povos oprimidos que querem se libertar: é colocar Hitler e seus exércitos
entre duas frentes de batalha.2549

18 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Urgência da Segunda Frente”). O Imparcial, Salvador, p.
3, 9 jul. 1943.
19 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Necessária e Urgente”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 18
ago. 1943.
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Atendendo a ditames do Partido Comunista, para Jorge Amado a Segunda Frente é
“necessária e, mais do que necessária, é urgente”, como se na verdade nem existisse uma
Segunda Frente, porém, é evidente que ela já funcionava, nos moldes maiores de uma guerra
intercontinental, como destaca Fenby, em Os três grandes:
Churchill pôde alegar que a presença inglesa no Norte da África e no Oriente
Médio aferrava consideráveis forças nazis, mas não foi o bastante para
quebrar o gelo do Kremlin. Stalin queria um ataque aos Bálcãs ou à França,
além de 300 mil toneladas de alumínio dentro de poucas semanas e o
fornecimento de, no mínimo, 400 aviões e 500 tanques por mês. “Sem essas
duas formas de ajuda,” advertiu, “a União Soviética será derrotada ou ficará
tão enfraquecida que, por longo tempo, estará incapaz de apoiar seus aliados
com as operações que conduz presentemente”.2550

Ninguém estava tão preparado como a Alemanha para a guerra por ela iniciada e cujas
pretensões eram campanhas rápidas e violentas, o que seria chamado blitzkrieg, ou guerrarelâmpago. Todos, à exceção da agressora, tinham de ser preparados, com rapidez para vencer
a surpresa.
Tais expectativas germânicas de beligerância seriam derrubadas na campanha da
União Soviética, como sentencia Amado, em “Necessária e Urgente”: “O inverno se anuncia
para os alemães como os prenúncios de uma tragédia sem precedentes. Desastre militar que
deixará longe o de Napoleão em 1812”.2551
A Segunda Frente Leste era uma via de urgência para uma situação constrangedora.
DA CULTURA E ARTE EM TEMPO DE GUERRA
Jorge Amado, em sua crônica de 23 de dezembro de 1943, “Aniversário da Hora da
Guerra”, retoma uma constante em suas declarações:
Sou por vocação um romancista e agora mesmo venho de terminar de
escrever mais um romance. Não creio, porém, que nenhum escritor possa, no
momento presente, manter-se nos limites da sua obra de criação, seja o
romancista, o poeta, o cientista. Tem a obrigação de empregar sua

20 FENBY, Jonathan. Os três grandes: Churchill, Roosevelt & Stalin: ganharam uma guerra e
começaram outra. Tradução Gleuber Vieira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 72.
21 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Necessária e Urgente”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 18
ago. 1943.
22 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Aniversário da `Hora da Guerra´”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 23 dez.
1943.
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capacidade de escritor no esclarecimento dos problemas referentes à guerra,
dos problemas imediatos, esses que surgem todos os dias.2552

O escritor refere-se à narrativa Terras do sem fim (de 1943), sem falar ainda em São
Jorge dos Ilhéus (de 1944).
São numerosas as crônicas de Jorge Amado que tratam na Hora da Guerra dos
vínculos da arte com os princípios e as liberdades humanas, aproximadamente, pouco mais de
1/5 dos textos apresentados – quase 90 para 465 dias de circulação da coluna. Dentro dos
diversos tipos de abordagem, 4 são mostrados pelo escritor, com destaque: 41 peças sobre
arte/literatura, discussão de sua natureza, modalidades e recepção; 31 peças sobre comentários
de vários livros e autores; 8 peças sobre produções híbridas, predominantemente, em
linguagem literária; 7 peças com o emprego dos traços do estilo dramático.
Evidente que não se pretende esgotar a totalidade do envolvimento literário amadiano
de dezembro de 1942 a outubro de 1944, a intenção é, sobretudo, mostrar os liames da criação
artística, a cultura e a guerra, tratando-se de um momento em que as formas de existência são
errônea e egoisticamente negadas pelo nazifascismo, dando este prevalência, apenas, a um
determinado grupo social, étnico ou nacional.
Trataremos apenas de algumas crônicas, numa amostragem deste papel desempenhado
pela coluna de O Imparcial.
Em “A Poesia Também é Uma Arma”, de 31 de dezembro de 1942, Amado,
certamente baseando-se nas premissas do realismo-socialista, define a arte como mero
instrumento de mudanças e construções do homem. A obra de arte valeria, no principal, pelo
fim a que se destina.
Conforme o autor, o poeta Frederico García Lorca teria sido fuzilado pelo governo de
Franco; o grande escritor da Andaluzia, o imortal cantor dos “gitanos”. António Machado,
outra voz da literatura, foi morto num campo de concentração na França de Pétain2553 .
Mas, por aí, não se esgotam as vítimas do nazismo: na Áustria, “nacionalizada”, Freud
é expulso e morre na Inglaterra; da Alemanha, retira-se Thomas Mann, o seu maior nome das
letras – não era ariano autêntico, sua mãe era brasileira; outros criadores são igualmente
removidos: Heinrich Mann, dos mais aceitos pelo público; Remarque, Ludwig, Zweig.
Acrescenta Amado:

23 Philippe Pétain, segundo Amado, em a Hora da Guerra, marechal odiento do Estado Francês, comandante
geral sob as ordens dos nazistas.
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Esse foi, sem dúvida, o mais degradante espetáculo que o mundo já assistiu:
os monstros da Gestapo, entre gargalhadas bestiais, expulsando das suas
Pátrias o que havia de mais profundo na inteligência universal. Hoje, aos
sábios e escritores alemães, austríacos e espanhóis, se juntaram as de todas
as nações ocupadas não porém vencidas. Não faz muito li um emocionante
apelo da Sociedade de Escritores dos Estados Unidos, que Teodoro Dreisler
preside, em favor dos artistas, escritores e sábios que, expulsos das suas
pátrias sob o terror nazi, sofrem as maiores dificuldades econômicas. Outros
– como Lessig, Ascher, Silberschmidt, − são assassinados nos campos de
concentração.2554

Era uma declaração de guerra aberta à inteligência e à cultura, que são armas em
defesa constante da liberdade. Os artistas – propõe Amado – deveriam ser mais aguerridos e
unidos em defesa dos seus direitos, de circulação de suas ideias, como sugere, no Brasil, a
poeta baiana Jacinta Passos: uma Legião da Cultura para a Vitória:
E concito, em nome da dignidade da Inteligência, ultrajada por Hitler e por
seus cúmplices, os demais artistas e escritores da Bahía a formarem nela.
Leal e francamente, estendo minha mão a todos os demais escritores. De
parte todas as diferenças de ordem estética. Lado a lado, acadêmicos e
modernos, católicos e livre-pensadores, escritores da “arte pela arte” e
escritores da arte social. Para provarmos ao nazismo que a poesia é
realmente uma arma do povo, da liberdade e da Pátria.2555

Seria uma campanha nacional de “Unidade e Ação”, reunindo escritores brasileiros
que, em diversas ocasiões, se haviam pronunciado, como José Lins do Rego, Érico Veríssimo,
Marques Rebelo, Augusto Schmidt, Wilson Lins, Graciliano Ramos e outros, homens de
todos os credos, de todas as tendências. Se o nazifascismo dominasse o mundo, sofreriam
todos os homens da cultura e da arte.
Depois vem “Poesia e Guerra”, de 5 de março de 1943, em que Amado relembra um
acontecimento pretérito, quando, em outubro de 1942, se comemorou o cinquentenário de
Graciliano Ramos e a saudação foi entregue a Augusto Frederico Schmidt, poeta mais voltado
para as reflexões da arte pela arte, que as de cunho com relevo no social. No momento,
Schmidt levanta um tema mais do convívio de todos que as preocupações com predomínio no
individual:
24 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“A Poesia Também é Uma Arma”). O Imparcial, Salvador,
p. 3, 31 dez. 1942.
25 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“A Poesia Também é Uma Arma”). O Imparcial, Salvador,
p. 3, 31 dez. 1942.
26 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Poesia e Guerra”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 5 mar. 1943.
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[...] além do seu justo chamado à Unidade de todos os intelectuais para a luta
de morte contra os inimigos da cultura, − os nazistas e sua quinta-coluna −, o
que antes de tudo me impressionou foi a confissão feita pelo poeta que o
artista não podia se afastar da vida que se desenrola em torno de si.2556

A situação internacional de conflito chamou a atenção do poeta lírico para outras
visões, mais imediatas. Talvez em seguimento a essa advertência, Schmidt lança um poema
sobre o general Douglas MacArthur, “numa definitiva reconciliação com os temas imediatos
numa compreensão do verdadeiro papel do poeta nesta hora”.
É útil recordar que, no mundo inteiro e no Brasil, em especial, a poesia sempre esteve
ao lado do povo, cantando as suas aspirações e vontades. E teoriza Amado afirmando que a
poesia não pode resultar tão só da vida do poeta, mas, por igual, do mundo que o cerca:
Em torno a nós temos hoje a guerra, uma guerra santa pela defesa da nossa
Independência que as forças da barbárie e da incultura ameaçam. Não há
lugar neste momento para temas pessoais e frívolos, para a pesquisa de
novos e difíceis ritmos, para a experiência de emoções íntimas. É um
momento dramático, é a guerra, ela pesa sobre a Pátria, sobre o povo, deve
pesar também sobre os poetas. Este é o momento do grande canto heróico
que celebre os atuais motivos que vivemos tão intensamente: a Unidade dos
povos, dos governos, das Nações, a tragédia dos assassinatos e dos
torturados, daqueles que perderam tudo, liberdade e Pátria também, o
heroísmo dos que combatem pela sobrevivência da poesia no mundo.2557

Castro Alves retorna como exemplo amadiano de artista, das praças e do povo. O seu
canto heróico de comando, que vê, orienta e ensina caminhos a serem seguidos, na união
social, tão necessária e urgente.
Em “Nossa Missão é a Guerra”, de 17 de março de 1943, Amado fala da situação por
que todo o universo passa. Um momento em que não é de se manter nenhuma ilusão: os
nazifascistas, caso as pelejas fossem vencidas por eles, implantariam um estado de
discriminação injusto e desrespeitador, com o triunfo apenas dos arianos e nada mais.

27 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Poesia e Guerra”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 5 mar.
1943.
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A crônica, muito apropriadamente, inicia-se com a fala de um general, para os
recrutas, seus subordinados:
Falando aos soldados do 2˚ R. M., em Porto Alegre, o general Vatentim
Benício disse: “Quando bem podemos medir o vasto alcance das
responsabilidades que nos cabem, a nós, forças armadas perante a Pátria e o
concerto das nações de que somos aliados em defesa da razão, em defesa da
liberdade, do direito e da civilização. Soldados: nossa missão é a guerra, sob
qualquer modalidade e, para ela nos devemos preparar, sejam quais forem as
eventualidades do atual conflito”.2558

Diante dos reclamos da guerra, inexistiam grandes diferenças entre cidadãos e
soldados. Toda e qualquer confiança na vitória devia estar resguardada na União Coletiva, na
honestidade de propósitos.
No Brasil, já se encontravam em andamento as opções assumidas – há 14 meses do
rompimento de relações diplomáticas com os países do “Eixo”; há 7 meses da declaração de
guerra; há pouco mais de 6 meses do chamado, pelo Presidente Getúlio Vargas, para a
Unidade Nacional. Contudo, faltava ainda ser escutado um clamor popular, que reunisse todas
as diversas correntes e envolvimentos partidários. Era a ausência de um elã coletivo – quase
poético – na crença e na esperança da solidariedade nacional.
Por isso, as palavras sempre repetidas de Jorge Amado – “É um momento dramático, é
a guerra, ela pesa sobre a Pátria, sobre o povo, deve pesar também sobre os poetas”2559 – se
juntam como uma forma de fazer a ligação da arte com a guerra. Pouco importaria de onde
viriam os dizeres, se falavam de união nacional, falavam também de um compromisso, que se
assumia e se assinava na forma de cada um se ocupar na sociedade, na maneira de cada um
preencher, com lucidez, a escolha das rotas de suas variadas tarefas de cidadão.
As resistências à Unidade – e os desempenhos culturais e artísticos podiam ser
igualmente incluídos – eram maneiras de se recusar ao engajamento maior com a causa
coletiva. Tornava-se difícil compreender os que ainda se recusavam, colocando embaraços ao
encontro único, à rápida concretização de marcharem todos ao lado do governo. Pareciam não
ver o problema imediato de ganhar a guerra, de conduzir o País

28 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Nossa Missão é a Guerra”). O Imparcial, Salvador, p. 3,
17 mar. 1943.
29 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Poesia e Guerra”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 5 mar.
1943.
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ao cumprimento dos seus deveres para com a sua Independência ameaçada,
para com os seus aliados, para com a Humanidade em luta contra o niponazifascismo. Vêem os problemas futuros, colocam na mesa das discussões
apenas aquilo que prevêem ser tema de futuras cogitações. É como se já
houvéssemos ganho a guerra, como se o perigo nazifascista já tivesse sido
eliminado, como se estivéssemos tranquilos e em paz, aptos para abrirmos
uma ampla discussão interna sobre os nossos problemas de ordem política e
pessoal.2560

Os dias de amanhã pareciam comandar as aspirações daqueles patriotas que se
interessavam somente pelas perdas e ganhos políticos, como se já estivessem em dias de paz,
como se os perigos daquele momento não fossem os piores para a humanidade, como se não
dessem de frente com os anseios dos povos.
Uma pausa de confiança mútua é indiscutível:
Por tudo isto vale a pena repetir as palavras do ilustre general Valentim Benício: “De nada
valerá a confiança na vitória se ela não for alicerçada na União Coletiva...” Mesmo porque, como
também o disse o general, “nossa missão é a guerra”, este o nosso dever neste momento: dar todas as
nossas energias para ganhar a guerra. E só se ganhará a guerra estabelecendo antes uma firme Unidade
Nacional de todos os patriotas em torno ao governo de guerra do Brasil.2561

Em “Poesia”, de 15 de março de 1944, Amado levanta a questão sobre o papel cultural
desempenhado por um líder político quando fala do dia a dia do seu mister. A frase publicada
e repetida, nas diversas ordens do dia que anunciam vitórias dos exércitos soviéticos – “Glória
eterna aos que tombaram na luta pela liberdade e independência da Pátria! Morte ao invasor
alemão!” –, de autoria atribuída a Stalin, constitui, no pensamento do cronista, o que há de
mais poético nesses tempos de guerra. Seria a identificação total da arte comprometida, do
engajamento último desses instantes de luta:
Iniciamos este dia de Castro Alves lendo versos de um poema. Está a poesia
nos telegramas dos matutinos porque a guerra trouxe para os acontecimentos
diários uma força de epopéia e muitas vezes o poeta é um líder político ou
um popular anônimo. Há um verso que se repete agora quase que
cotidianamente, é um dos mais belos que já se escreveram: “Glória eterna
aos que tombaram na luta pela liberdade e independência da Pátria! Morte ao
30 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Nossa Missão é a Guerra”). O Imparcial, Salvador, p. 3,
17 mar. 1943.
31 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Nossa Missão é a Guerra”). O Imparcial, Salvador, p. 3,
17 mar. 1943.
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invasor alemão!” Lá está ele na ordem do dia do marechal Josef Stalin sobre
a libertação de Kherson. Amanhã o encontraremos dizendo que a liberdade
chegou para Nikolaiev, e, assim, num crescendo de emoção, o leremos até
que nos anuncie estar a cidade de Berlim livre dos monstros nazistas, nas
mãos do povo da Alemanha. Se Stalin resolvesse publicar em volume as suas
ordens do dia poderia colocar como título do livro essa única palavra
sugestiva: “POEMAS”. E ficaria o volume entre os grandes e eternos livros
de poesia de todas as idades. Seria a nova Odisséia, a dos tempos
modernos.2562

Jorge Amado retoma seu poeta preferido, Antônio de Castro Alves, no dia de seu
nascimento, em 14 de março (quando o texto foi redigido); o poeta com maior número de
referências em Hora da Guerra – num total de 29 crônicas – para usá-lo como modelo de
literatura comprometida no Brasil, e torná-lo o mais universal possível, pelo seu ideal
constante de comprometimento com o popular e com as aspirações nacionais. O vate guia
Amado nas leituras de Josef Stalin, ao proclamar as vitórias de suas forças sobre as tropas
germanas: “a nova Odisséia, a dos tempos modernos”.
Valendo-se das lembranças castroalvinas, o cronista força os sentidos das palavras
usadas “para clamar pela Polônia que desejava então livrar-se do czar” e do “governo
muniquista2563 que de Londres”, quando bem se sabe que se trata apenas de delimitações das
fronteiras soviéticas... E também ao se referir aos “povos em revolta: o iugoslavo, o grego, o
francês”, bem se sabe que é, tão só, assentamento de zonas de influência comunista...
Mas, na construção textual, nos pensamentos amadianos, Castro Alves e Stalin estão
emparelhados:
O gênio baiano era a voz da liberdade clamando contra as tiranias. Hoje, se
fosse vivo, seus poemas teriam o mesmo ritmo triunfal das ordens do dia do
marechal soviético. Quando levantasse seu canto em louvor dos soldados
russos ouviríamos versos como os da “Ode ao Dois de Julho”. Ouviríamos as
palavras mais ardentes.2564

Amado imagina Castro Alves redivivo, revoltado contra os quislings2565 traidores da
Pátria; imagina seu ódio e sua indignação contra o assassinato de García Lorca; imagina sua
postura contrária à subversão do mundo, desejada por Hitler; imagina seu desprezo pelos atos
de Mussolini; imagina sua voz de fogo para falar de Pétain, etc.
32 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Poesia”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 15 mar. 1944.
33 Esta nomenclatura – muniquista – decorre do Pacto de Munique, quando Hitler e Mussolini se reuniram, em
1938, com os primeiros-ministros do Reino Unido e da França, excluindo a Rússia, e permitiram que o Reich
desmembrasse a Tchecoslováquia e incorporasse os Sudetos à Alemanha.
34 AMADO, Jorge. Hora da Guerra (“Poesia”). O Imparcial, Salvador, p. 3, 15 mar. 1944.
35 Denominação dos traidores internos (nacionais), originária do nome do militar e político norueguês Vidkun
Quisling, que tentou formar um governo pró-nazista na Noruega.
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Nesse dia que relembra sua vida e sua obra, só uma criação existente seria capaz de
rivalizar com a sua: a do anúncio de Stalin, de derrotas e mais derrotas do invasor de Nações...
Para Jorge Amado, é o preço do momento, é a arte comprometida em tempos de
guerra!...
Toda essa diversidade é resultante do caráter multímodo e inesgotável da Hora da
Guerra. De inúmeras maneiras poderia ter sido feita esta leitura das crônicas, como a
apresentada. Minha escolha atende tão só a peculiaridades individuais, como adequação do
tempo empregado para cumprir as normas e os prazos deste “I Encuentro de las Ciencias
Humanas y Tecnológicas para la integración en el Conosur” e opções do momento, de como
priorizar o trabalho com periódicos, e mesmo de como resumir um trabalho original de mais
de 500 folhas.
Para maior aproximação com o leitor, procedi a atualização ortográfica dos textos da
Hora da Guerra citados.
O campo, no entanto, está aberto para novas propostas, de aceitações ou de recusas.
Todos os interessados no autor e em seus escritos podem aproveitar as ofertas que “Jorge
Amado na Hora da Guerra: uma leitura” oferece.
ABSTRACT:
The communication elapses of reading column Hora da Guerra, published on O Imparcial,
of Salvador-BA, on 1942 to 1944, wrotes by Jorge Amado. The Brazil had avowed war
against “Axis Powers” and the author returned of volunteer exile on Uruguay. The chronicle,
member of Communist Party, defends the active participation of country on the war, with this
platform: the dispatches a Expeditionary Force and a creation of Second Front. It also spokes
about culture and arts.
Keywords: National Unity, Nipponazifacism, Expeditionary Force, Second Front.
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A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA LITERÁRIO ESPÍRITA PELAS
PÁGINAS DE A EVOLUÇÃO ATRAVÉS DA ESPIRITUALIDADE DE ALGUNS
ESCRITORES.

José Roberto de Lima Dias2566
(PUCRS)

Resumo: Este artigo pretende destacar a importância da imprensa espírita e seu papel efetivo
desempenhado, através do periódico A Evolução (1892/1893), da cidade de Rio Grande e que
faz parte de uma rede de relações dentre as várias atividades tomadas como literárias. Dessa
forma, aponta e define os fatores que evidenciam uma possível constituição e funcionamento
de um sistema literário espírita com base na Teoria do Polisistema, de Itamar Even-Zohar.
Palavras-chave: imprensa; espiritismo; escritores; doutrina.

Na medida em que a Doutrina Espírita incursionava entre as classes mais
intelectualizadas, a imprensa espírita começava a ter papel relevante, vindo a lume um aluvião
de jornais. Por volta de 1890, publicavam-se no mundo 96 jornais e revistas de divulgação da
Doutrina Espírita, sendo 19 no Brasil. A comunicação social espírita como patamar avançado
de sua imprensa abriu os caminhos para divulgar as idéias doutrinárias, além de se
instrumentalizar como veículo de propaganda literária, abastecendo seus leitores de
informações. O interesse por obras de conteúdo literário, através da imprensa espírita, reflete
também a perfeita sintonia com o mundo intelectual que cercava os adeptos da nova doutrina,
fomentando, ainda, a prática da leitura como uma atividade cultural central.
Esse espaço de construção e confirmação de uma identidade cultural expressa através
das letras no espiritismo fica mais claro a partir da leitura como um polissistema literário,
conforme proposta de Itamar Even-Zohar. Tal conceito preenche as condições necessárias
para explicar as articulações que se promovem entre conjuntos de sistemas interligados, já
que, no caso em estudo, percebe-se uma rede de relações que vai sendo costurada entre as
2566
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diversas atividades que determinam os produtos do sistema. Vejamos, por exemplo, nomes
consagrados do estamento literário francês, reverenciados pela crítica literária dentro de um
determinado cânone, exercerem papel significativo na revelação, codificação e divulgação da
Doutrina Espírita. Os mesmos demonstram os diferentes caminhos tomados para expressarem
sua religiosidade, que é inerente ao existir humano, independentemente do condicionamento
promovido pela crítica literária ao negar a esses intelectuais o direito de construírem sua
própria individualidade no que se refere à religiosidade.
Sendo assim, a inclusão ou não de uma atividade dentro de um sistema literário não
depende de uma essência, mas sim das relações que podemos estabelecer no conjunto das
obras produzidas por um autor a partir de todos elementos que agregam sua formação cultural.
Tudo isso são fortes subsídios para interpretar e compreender o desdobramento desse
processo em direção ao emergente sistema literário, considerando o esquema proposto por
Even-Zohar, no que se refere aos seis fatores constituintes do funcionamento do referido
sistema. Nesse sentido, temos os produtores representados pelos poetas e escritores que
aparecem em plano central, construindo imagens, expressões e modelos de ação no âmbito da
Doutrina Espírita. O salão é ponto de convergência seja na gênese do espiritismo, seja como
espaço social onde as aspirações literárias se concretizam. Nesse caso, o salão é também a
instituição “[...] mediadora entre la producción y el consumo de arte [...],”2567 cujo conteúdo
da obra de arte passa antes de fazer eco. Engendrando ainda o fator instituição, temos a
formação da imprensa, bem como de uma livraria especializada, de editoras, da Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas e parte dos próprios produtores, como agregado de fatores
envolvidos que possibilitará o aparecimento de sentido e manutenção da literatura espírita
como atividade sociocultural.
No interesse de divulgar a nova doutrina, um intenso mercado começa a florescer
compreendendo os jornais, que reservam espaços para a publicidade de obras espíritas,
livrarias e editoras responsáveis pela compra e venda de mercadorias. Nesse caso, conforme
Even-Zohar, assumem o papel tanto de instituições como de mercado. Enquadram-se também,
na mesma orientação, os salões literários que “[...] pueden naturalmente entrecruzarse en el
mismo espacio[...]”2568. Incluem-se nesse mercado, as sociedades de estudos e pesquisas
espíritas, com suas respectivas bibliotecas. Tais núcleos exercem, ainda, o papel de formação
doutrinária e pedagógica.
2567

HAUSER, Arnold. Instituciones de la mediación. In: _______. Sociología del arte. v. 4. Barcelona: Labor,
1977. p.622.
2568
EVEN-ZOHAR, Itamar. El sistema literario. Poetics Today. v. 11, n. 1, Spring 1990, p.40.
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Desde o momento da Codificação Espírita, fica clara a preocupação em preservar a
pureza doutrinária. Com esse fim, vai sendo construída entre os profitentes a consciência
quanto à responsabilidade de cada espírita perante a unidade doutrinária. Assim, os espíritas
procuram explicar a todos, crédulos e incrédulos, cultos e incultos, os conceitos e os
verdadeiros objetivos do espiritismo. Os textos espíritas, a partir de então, constroem sua
autoridade seguindo um acordo tácito. Esse estatuto singular relaciona-se ao conceito
empregado por Even-Zohar como repertório literário, significando o conjunto de regras e
materiais que regulam a confecção como o uso de qualquer produto. A construção da
verossimilhança espírita marca um procedimento de acordo com o qual “Cuanto mayor sea la
comunidad que confecciona y usa ciertos productos, tanto mayor debe ser el acuerdo sobre
semejante repertorio”.2569 Além disso, esse ciclo de discursividade estabelecido entre produtor
e consumidor, que necessita obrigatoriamente de pré-conhecimento e acordo, é iniciado pelo
próprio Allan Kardec ao construir um léxico específico para a nova Doutrina:
Para as coisas novas necessitam-se de palavras novas, assim o quer a
clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo
dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista,
espiritualismo têm uma acepção bem definida: dar-lhes uma nova para as
aplicar à doutrina dos Espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de
anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo; quem
crê haver em si outra coisa que a matéria, é espiritualista. Mas não se segue
daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o
mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo,
empregamos para designar esta última crença as de espírita e de
Espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que,
por isso mesmo têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis,
reservando à palavra espiritualismo a sua acepção própria. Diremos pois,
que a Doutrina Espírita ou o Espiritismo tem por princípios as relações do
mundo material com os Espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos
2570
do Espiritismo serão os espíritas ou, se o quiserem, os espiritistas.

Finalmente, como produto literário espírita, além das obras propriamente ditas, há uma
vasta profusão de textos, compreendendo mensagens psicografadas, textos de divulgação,
dissertações, máximas e citações, distribuídos em forma de panfletos, bem como parábolas e
artigos que foram produzidos em diferentes momentos e passaram a circular em forma de
boletins e revistas. Forma-se, nesse circuito da escrita espírita, uma rede intertextual, e aqui
abrimos um parêntese para explicar que existe no espiritismo dois tipos de textos: os textos de
Kardec e os textos dos espíritos. Na medida em que a leitura envolve interpretação, e esta
2569
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envolve apropriação encadeando um discurso novo no discurso dos fatos, surgem outros
textos que são, por sua vez, produtos literários da cosmologia espírita. Este mundo literário
em formação ganha mais impulso quando o espiritismo, chegando ao Brasil, ainda na segunda
metade do século XIX, provoca receptividade e/ou reações adversas numa extensa galeria de
escritores. Dessa forma, como consumidores diretos, conforme Even-Zohar, muitos desses
intelectuais participam de alguma forma no sistema literário espírita, como veremos a seguir
no exemplo do jornal A Evolução da cidade de Rio Grande.
A chegada da Doutrina Espírita no Rio Grande do Sul se deu pela cidade de Rio
Grande, sendo resultado do trabalho pioneiro de alguns intelectuais que se deixaram absorver
pelo ideal espírita. Logo que a nova doutrina foi institucionalizada, estes pioneiros buscaram
na imprensa uma forma eficiente de divulgação e propaganda dos postulados por eles
defendidos. Nesse sentido, lançam, em 1º de fevereiro de 1892, a primeira edição do jornal A
Evolução, fundado por Domingos Toscano Barbosa. O periódico pertencia à Sociedade
Espírita Rio-Grandense, circulava quinzenalmente e tinha escritório próprio na rua 16 de
julho nº 15. Até a edição nº 6, sua dimensão era de 0,39 cm x 0,29 cm e seu formato era em 4
páginas de 3 colunas. Apresentou-se como collaboração livre ao custo de 1$000, por
assinatura de três meses, com “pagamento adeantado”. Tinha como lema: “Se as palavras
preparam o caminho, as obras o completam.” e “O mais bello de todos os templos é um
coração puro.”
Nas diversas seções do jornal, os conteúdos jornalísticos eram bem elaborados,
demonstrando erudição por parte dos colaboradores do órgão. As seções de literatura
desenvolviam uma linha de raciocínio que se amparava não só nas questões metafísicas, como
nas leis da natureza ou a respeito da vida e da morte. Menciona o texto “Uma pallida violeta”,
assinado por L. E.: “Entra-se e sahe-se constantemente das portas do infinito, para entrar e
sahir de novo no tempo e no espaço: aquelle é o mundo dos espiritos, este é o mundo material,
a escola do espirito; aquelle é o mundo da tregua, do repouso.”2571
Os temas de ordem filosófica foram os mais explorados, com finalidade
exclusivamente doutrinária, visando à reforma moral da sociedade. Essa tendência
evangelizadora pôde ser percebida pelos artigos: “A Caridade”; “Honra”; “Amor, paz e
felicidade”; “Parabola do Trigo e do Joio”; “Desigualdade das riquezas”; “Orgulho e
humildade” e “Deveres dos homens ou preceitos de moral”.
2571

L.E. Uma pallida violeta. A Evolução. Rio Grande, 1º de fevereiro de 1892, n. 1, p. 3.
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Os comentários de ordem filosófica tinham como objetivo, além de ser um referencial
doutrinador e de preceitos morais, refutar as idéias materialistas. Além disso, levava os
leitores do jornal à reflexão sobre o destino do homem e seu progresso realizado, bem como a
transferência da cultura entre civilizações que desapareceram. Essa idéia está expressa no
artigo “Aos materialistas”:

O que vêdes no seculo actual, porventura parece-se com aquelle de que
tendes longiqua noticia?
Não vêdes que os espiritos que actualmente dirigem as cousas do mundo,
são mais perfeitos, são almas mais adeantadas do que os que existiam ao
despontar da aurora da luz - e que a materia não tem progresso? [...]
Aos que negam a pluralidade de vidas
Lançai os olhos sobre a historia de todos os povos, principiando pelas
épocas menos afastadas da formação do mundo: os phenicios, os hebreus,
os persas, etc. [...]
D’onde veiu, pois o progresso que actualmente vêmos?
Si eram espiritos novos, e os de hoje o são tambem, não há razão para que
2572
os de hoje sejam mais adeantados do que os de então.

Um aspecto que fica evidenciado, através das páginas de A Evolução, é o interesse em
promover a cultura espírita por meio de obras literárias, como poesias e pensamentos de lavra
dos articulistas e dos espíritos, que contêm essa temática sempre na linha científica ou
filosófica. Com a mesma intenção de propagar a arte literária, anunciavam o recebimento de
materiais de escritores e poetas rio-grandinos, que também eram divulgados.
Influenciados pelos conceitos espíritas, muitos autores do século XIX exploravam
amplamente a temática conferindo às suas obras, pela perspectiva das novas roupagens,
verdadeira revolução estética no campo da literatura, satisfazendo inclusive as exigências do
espírito científico. Allan Kardec, ao definir o espiritismo como ciência, correspondendo à
necessidade de uma fé no espírito e à curiosidade pelas revelações do além-túmulo, vem
colaborar para que ocorra o predomínio do fantástico na literatura, principalmente na
francesa. Focalizando o jornal A Evolução, encontramos através da prosa, poesia, artigos,
contos e ensaios, revelações da comunicação supra-racional entre a consciência e o mundo
invisível em autores como: Victor Hugo, Emílio Castelar, Camille Flamarion, Guerra
Junqueira, Gonçalves Dias, Bittencurt Sampaio, Castro Alves, Fagundes Varella, Damasceno
Vieira, Félix da Cunha, entre outros.
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Refletindo o ambiente sociocultural do século XIX, Paris - o principal centro mundial
irradiador da cultura, rende-se ao advento das idéias espíritas assinalando as fronteiras de uma
nova era revolucionária no campo das crenças. Assim, na fuga para fora de si mesmos,
escritores europeus, especialmente franceses, sentiram-se atraídos pelas novas alvoradas. Tal
atitude assinala as buscas espirituais em direção ao domínio do mistério, do imaginário, dos
sonhos, e ao predomínio de um forte desejo do além, que acabou tomando conta de algumas
obras. Influenciados pela crença espírita, cada autor à sua época e à sua maneira, empenhouse na perseguição de valores espirituais, conforme se depreende nas reproduções contidas no
jornal A Evolução.
Sem sombra de dúvidas, Victor Hugo é um dos autores mais representativos do
movimento romântico francês, pela extensão de sua obra poética, que o guindou à posição de
chefe da escola romântica e patriarca da literatura francesa do século XIX. Mas, embora tenha
escrito romances de caráter histórico e social e se imortalizado através de seus dramas, o mais
marcante foi a atitude profundamente religiosa. Como poeta espiritual, não deixou de ser um
escritor engajado nas questões sociais. Victor Hugo encontra no espiritismo, em seus diálogos
com o l’au-de-là, o conforto para a dor da perda da filha e a energia moral para suportar o
peso do exílio político com dignidade.
O exílio nas ilhas de Jersey e Guernesey levaram o autor de Os miseráveis a iniciar-se
nas experiências do fenômeno das “mesas girantes”, tão em voga nos salões franceses, através
da madame de Girardin, que abriu seu salão à sociedade parisiense, tornado famoso no círculo
literário, sendo frenqüentado por Hugo, Musset, Gautier, Balzac e muitos outros. Em seu
salão, ela propagou o hábito de consultar os espíritos utilizando-se das “mesas dançantes ou
falantes” o que, a princípio, foi recebido com desconfiança, embora em todas as partes a
atenção a esses fenômenos estivesse na ordem do dia. Pensava-se, portanto, que poderia ser
uma armadilha da polícia francesa para distrair o público da grande preocupação política da
época. No entanto, a solução para os fenômenos foi encontrada pelo estudioso e pesquisador
do magnetismo, professor Hippolyte Léon Denizard Rivail, que publica a 18 de abril de 1857
O Livro dos Espíritos, marco histórico do surgimento do espiritismo. Assim, possibilita,
através da Codificação, a orientação necessária na utilização segura da mediunidade para a
transcomunicação entre os dois lados da vida.
A explosão das “mesas girantes” e falantes, bem como outros fenômenos mediúnicos,
ocorre na segunda metade do século XIX. Essas manifestações inicialmente sem explicações,
vivenciadas por grande número de pessoas, primeiramente nos Estados Unidos, logo invadem
os salões de divertimento de toda Europa. No princípio, esses fenômenos foram apenas objeto
2206

de curiosidade, sendo percebidos como simples divertimento e distração, para uns; para
outros, não passavam de trapaças. O fato é que milhares de pessoas tomaram contato, direta
ou indiretamente, quer pela imprensa quer pelos comentários que circulavam como assunto da
moda. No entanto, muitas personalidades notáveis, estudiosos e homens de ciência passaram a
empreender esforços para o estudo dos fenômenos, chegando às mais diversas conclusões; da
vulgaridade, às pesquisas científicas.
Importante destacar as afirmações de Pierre Bourdieu com relação aos salões: "[...]
não são apenas locais onde os escritores e os artistas podem reunir-se por afinidades e
encontrar os poderosos [...]"2573 ou, "locais de articulações onde se operam trocas entre os
campos envolvidos." Esses salões, os quais eram palco de festas daquela sociedade, deram
lugar também a um divertimento frívolo e circense em que as mesas dançavam e respondiam
conforme o interesse das pessoas. Em decorrência desses acontecimentos, a imprensa do
mundo todo noticiava os fenômenos, inclusive chegando até ao Brasil, sendo a imprensa do
Rio de Janeiro a primeira a veicular essas ocorrências que aconteciam na Europa e no Brasil.
O jornalista João Marcos Weguelin, em seu livro Memória espírita. Papéis velhos e histórias
de luz. “A história do espiritismo no Rio de Janeiro do século XIX”, transcreve uma matéria
do Jornal do Comércio de 30 de junho de1853, que retrata o impacto desses fenômenos no
ambiente dos salões:
Quem fez esta revolução nos nossos hábitos, quem deu esta nova fase aos
salões, quem aumentou este jogo de prendas (sem abraços, mas com aperto
de dedo e da pontinha do pé), quem desterrou o piano, a conversa e a
cantoria para substituí-los por uma adoração de chapéu, da mesa e do livro?
2574
Ora! Quem havia de ser? A imprensa.

Entretanto, O Livro dos Espíritos fez com que o fenômeno fosse visto sob um outro
aspecto. Então, abandonada a fase de curiosidade das “mesas girantes”, que fora apenas um
prelúdio, houve a concentração em um corpo de doutrina abarcando todas as questões que
diziam respeito aos interesses da humanidade. A partir desse momento, a doutrina despertou a
atenção dos homens sérios tomando um rápido desenvolvimento. Em pouco tempo, essas
idéias encontraram sustentação entre muitos simpatizantes em todos os níveis da sociedade e
em todos países.
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BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. Gênese e estrutura do campo literário. Tradução de Maria Lucia
Machado. São Paulo: Compainha das Letras, 1996. p. 67.
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WEGUELIN, João Marcos. Memória espírita. Papéis velhos e histórias de luz. A história do espiritismo no
Rio de Janeiro do século XIX. Rio de Janeiro: Léon Denis, 2005. p. 63
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Hugo foi uma dessas inteligências que penetrou no mais além, não apenas para ver
uma nova imagem da realidade objetiva, mas para descobrir a essência da vida imortal do
espírito. Em Jersey, junto ao tripé mediúnico, o mesmo que foi usado pelas sacerdotisas de
Apolo para dar oráculos em Delfos, enquanto o mar batia furiosamente à costa, concebeu suas
grandes visões poéticas e sobrenaturais. Polemizou em verso com entidades invisíveis, com o
que comprovou a existência do mundo dos espíritos. Por dois anos, Hugo e seus
companheiros degredados são visitados pelos espíritos de Dante, Molière, Joana d’Arc,
Rousseau, Sócrates, Ésquilo, Galileu e Shakespeare, entre outros através de suas mensagens.
Os diálogos mantidos com essas entidades vão exercer um impacto significativo no homem e
no escritor. A influência desses contatos reflete-se em toda sua obra seja na prosa seja na
poesia ou, ainda, nos pensamentos filosóficos, bem como nas suas atitudes perante a vida.
Hugo tinha consciência de que uma verdadeira religião surgiria das revelações tiptológicas
das mesas, por isso a crença na existência e na presença tangível dos espíritos acompanhou-o
até a morte. Para Emmanuel Godo, as obras de Hugo nos revelam que
a escrita e a espiritualidade eram consubstanciais. Hugo não é um crente
que escreve. É um escritor que crê, isto é, um homem cuja experiência
interior e cuja referência a Deus passam pela mediação obrigatória da
escrita. É ilusório querer separar o credo hugoano de sua expressão literária.
2575
A obra de Hugo forma um todo indissociável.

O romantismo de Hugo foi como uma conseqüência desses mistérios espirituais que
sempre o rodearam. O poeta sabia que os mortos não são devorados pelo abismo e que as
distâncias metafísicas não podem alijá-los dos homens. Por isso, dizia, segundo Humberto
Mariotti: ‘Peçamos justiça à morte, mas não sejamos ingratos com ela. A morte não é, como
se diz, uma queda nem uma emboscada.’2576 Aceitava a idéia de um mundo invisível
comunicando-se com o visível; via no invisível um templo pleno de presenças espirituais
dispostas a manter contato com o mundo dos homens. Afirmava que: ‘Os mortos são os
invisíveis e não os ausentes.’2577 Ao proclamar que os mortos voltam, manifesta profunda
sabedoria espiritual como que inspirada pelas grandes mentes do mundo invisível. Exemplo
disso está em As Contemplações, Raios e Sombras e A Lenda dos Séculos obras que revelam
conceitos profundamente impressionantes.

2575

GODO, Emmanuel. Victor Hugo et Dieu. Paris: Éditions du Cerf, 2001. p. 9-10.
MARIOTTI, Humberto. Victor Hugo espírita. Tradução de Wilson Garcia. 2. ed. Capivari: Eldorado, 1996.
p. 30.
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Idem, Ibidem.
2576
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A visão cósmica que possuía sobre o homem e a fé no plano divino do universo era a
base de seu lirismo, convicção que ele encontrou a partir do momento em que foi levado a
sondar experimentalmente os grandes problemas do destino humano e a decifrar os segredos
do além-túmulo e da harmonia cósmica por meio das “mesas falantes” de Jersey. Dos poetas
românticos, nenhum como ele compreendeu com tanta realidade o processo espiritual do
homem e da história, chegando até Deus através de abismos e de distâncias. Victor Hugo
sustentava com fé poética e religiosa a palingenesia espiritual de tudo o que existe. Fez-se
espírita inspirado nas visões espirituais que o espiritismo lhe sugeria no seio dessas reuniões
sobrenaturais. O autor de As contemplações acreditava nas vidas sucessivas da alma através
da concepção Kardecista resumida no lema: “Nascer, morrer, renascer e progredir sempre,
esta é a lei.”2578 Coincidia, nesse aspecto, com grandes poetas e escritores como Goethe, Walt
Whitman, Lamartine, Emerson, José Mazzini e Emílio Castelar, que se inspiravam moral e
socialmente nas idéias palingenésicas.
Sua cosmovisão filosófica e religiosa respondia ao que lhe transmitiram os espíritos
desencarnados durante seu exílio na ilha de Jersey. Os diálogos travados com o mundo
invisível estão registrados em dois volumes de Le livre des tables, arquivados na Biblioteca
Nacional de Paris.2579 Nesses registros, encontramos afirmações como: “O espiritismo é o
acontecimento mais notável do século XIX.”2580 ou, ainda, posições que confirmam suas
certezas reencarnacionistas, ao expressar:
Quem pode dizer-nos que eu não volte a encontrar-me nos séculos futuros?
Shakespeare escreveu: ‘A vida é um conto de fada que se lê pela segunda
vez.’ Poderia ter dito pela milésima vez. Porque não há século pelo qual eu
não veja passar minha sombra. Vós não acreditais nas personalidades
moventes, quer dizer, nas reencarnações, com o pretexto de que não
recordais nada de vossas existências passadas, mas como as lembranças dos
séculos desvanecidos poderiam estar impressas em vós quando não vos
recordais nada das mil e uma cenas de vossa vida presente? Desde 1802 hei
de ter tido em mim dez Victor Hugo! Creis vós que me lembro de todas as
ações e de todos os seus pensamentos? Quando houver atravessado o
túmulo para voltar a encontrar outra luz, todos esses Victor Hugo me serão
um pouco estranhos, mas esta será sempre a mesma alma! Sinto em mim
toda uma vida nova, toda uma vida futura; sou como a selva que muitas
vezes foi derrubada; os jovens rebentos são cada vez mais fortes e vivazes.
2578

Epitáfio inscrito no dólmen druida que foi erguido no Cimitière du Père-Lachaise, em Paris, junto ao túmulo
de Allan Kardec em sua homenagem.
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Eu subo, subo, subo até o infinito. Tudo é radiante à minha frente, a terra
me dá sua seiva generosa, mas o céu me ilumina com o reflexo dos mundos
entrevistos. Dizeis vós que a alma é a expressão das forças corporais: por
que então minha alma é mais luminosa quando as forças corporais irão já
me abandonar? O inverno está sobre minha cabeça, a primavera está em
minha alma; aspiro aqui nesta hora às lilases e às rosas como se tivesse
vinte anos. À medida em que me aproximo da velhice, melhor escuto ao
meu redor as imortais sinfonias dos mundos que me chamam. É um conto
de fadas, mas é uma história. Faz meio século que escrevo em prosa e
verso; história, filosofia, drama, novela, legendas, sátira, ode, canção; de
tudo tenho tratado, mas sinto que não disse mais que a milionésima parte do
que sinto em mim. Quando estiver no túmulo, direi: ‘terminei minha
jornada’ e não ‘terminei minha vida.’ Minha jornada recomeçará no outro
dia. O túmulo não é um labirinto sem saída mas uma avenida, que se fecha
no crepúsculo e volta a abrir na aurora. Se eu não perco um minuto é porque
amo este mundo como a uma pátria, porque a verdade me atormenta, como
atormentou Voltaire, esse deus humano. Minha obra não é mais do que um
começo; meu monumento apenas saiu da terra; quisera eu vê-lo subir ainda
sempre. A sede de infinito prova o infinito.
Eu não sou nada. Jaz aqui Victor Hugo, um abismo, um eco que passa, uma
nuvem que foi, uma onda que morre na praia. Eu não sou nada, mas deixame continuar minha obra começada; deixa-me subir de século em século em
todas as rochas, todos os perigos, todos os amores, todas as paixões, todas
as angústias. Quem vos disse que um dia, depois de milhares de ascensões,
não haveria eu, como todos os homens de boa vontade, conquistado um
posto de ministro no supremo conselho desse adorável tirano que se chama
2581
Deus.

A profunda religiosidade lírica do poeta francês era uma aspiração permanente para
Deus, consubstanciada na crença inquebrantável da imortalidade de um ser infinito e
espiritual que nasce, morre e renasce para protagonizar todas as páginas do processo histórico
da humanidade. Victor Hugo proclama a eternidade da alma frente à morte após contato
mediúnico com os espíritos pelo processo tiptológico2582 cuja base filosófico- religiosa e
científica se encontra impressa nas páginas do pentateuco kardequiano.2583 São obras que
sustentam todo o edifício doutrinário do espiritismo, apresentando os seguintes conceitos:
Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a evolução.
Victor Hugo acreditava em sua espiritualidade pessoal. Encontrou em seu próprio ser e
nos conceitos espíritas as bases de todo um esquema metafísico e religioso do universo. A
existência para o poeta era uma senda que conduz ao conhecimento dos grandes enigmas da
2581

MARIOTTI, 1996, p. 59-61.
Comunicação dos espíritos por meio de pancadas. Segundo O Livro dos Espíritos, as primeiras
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gênese.
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vida, por isso sua espiritualidade era invencível e triunfante. Através de sua poesia, captou
que o humano é um processo determinado pela reencarnação, exemplo disso é o poema "À
Villequier", de Les Contemplations, citado por Maria do Carmo, que revela a profunda
sabedoria espiritual do poeta:
Eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha
Abre o firmamento
E que aquilo que aqui embaixo acreditamos ser o fim
2584
É o começo.

Os conceitos espíritas encontram em Hugo o propulsor da imortalidade da alma e da
palingenesia espiritual, por isso é preciso considerar que, através de suas obras, expressa
postura, sedução e admiração, destacando-se como um dos fundadores que exerceu influência
e possibilitou criar uma rede de relações no contexto histórico da segunda metade do século
XIX. Isso significa dizer, conforme Michel Foucault, que autores como Hugo se encaixam
perfeitamente no conceito de iniciadores de práticas discursivas que produzem não só a sua
própria obra, mas a possibilidade e as regras de formação de outros textos. É uma nova
relação que se estabelece entre a escrita literária e o mundo, através dos conceitos espíritas
determinantes para uma tomada de posição no campo literário, conforme termos de Bourdieu,
os quais são percebidos como manifestos e posicionamentos em relação a outras obras e
gêneros literários. Nesse sentido, a produção literária de Hugo, fundamentada em sua
experiência religiosa, manifesta-se como uma espécie de foco de expressão, influenciando
seus discípulos e criando uma possibilidade indefinida de discursos.
Neste momento, já nos aventuramos a afirmar que Hugo, pela importância e
grandiosidade de sua vasta produção literária, no que tange às questões metafísicas,
distinguiu-se como destacado propagador dos ideais espíritas, contribuindo para a construção
de um sistema literário espírita. Para entendermos a legitimação desse sistema literário, é
preciso ter em mente a noção de autor, para tanto invocamos Foucault:
[...] o nome de autor serve para caracterizar um certo modo de ser do
discurso: para um discurso, ter um nome de autor, o facto de se poder dizer
'isto foi escrito por fulano' ou 'tal indivíduo é o autor', indica que esse
discurso não é um discurso quotidiano, indiferente, um discurso flutuante e
passageiro, imediatamente consumível, mas que se trata de um discurso que
deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura,
19
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receber um certo estatuto.[...] Ele manifesta a instauração de um certo
conjunto de discursos e refere-se ao estatuto desses discursos no interior de
uma sociedade e de uma cultura. [...] A função autor é, assim, característica
do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns
2585
discursos no interior de uma sociedade.

Portanto, o valor desses discursos como manifestações culturais reafirma a
importância do papel hugoano na evolução do sistema literário espírita. Obviamente, o
prestígio alcançado por Hugo não se deve apenas pela posição segura como produtor de
textos, já que não esteve confinado a um só papel na rede literária, mas porque soube atuar de
forma engajada, através de seus discursos no contexto social, tornando-se também uma figura
política de referência. Sem dúvida, ao romper as fronteiras do sobrenatural, dentro do sistema
literário espírita, pode ser considerado, como muitos outros escritores por ele influenciados,
como parte do conjunto de bens valiosos de uma cultura, concepção esta muito bem enfocada
por Zohar, ao afirmar:

[...] la cultura se considera como um conjunto de bienes valiosos, cuya
posesión siginifica riqueza y prestigio. El poseedor de tal conjunto puede
usarlo por lo tanto para mostrar sus riquezas. Este es um procedimiento (una
práctica) que puede ser adoptado tanto por um individuo como por um
colectivo organizado de individuos, específicamente uma entidad social.
Los bienes puedem ser materiales o semióticos. [...] Importa poco, desde el
punto de vista de sus funciones respectivas, si los bienes son el lapislázuli,
um palacio, el agua corriente, um automóvil, um ordenador, um conjunto de
textos o um grupo de productores de los mismos ( poetas, escritores ), uma
colección de piezas musicales, uma colección de pinturas, esculturas, um
2586
teatro, y así sucesivamente.

A significativa presença dos textos de Hugo, os quais manifestam a filosofia moral do
poeta, passa a enriquecer a imprensa espírita que começa a proliferar nessa época em várias
partes do mundo, principalmente a partir do surgimento do primeiro órgão de divulgação dos
postulados espíritas, fundado também por Allan Kardec em 1858.
Marcada por essa influência, a imprensa espírita encontra respaldo em seus escritos
para divulgar os princípios da Doutrina Espírita. Nesse sentido, o jornal A Evolução,
plenamente identificado com essa orientação, reproduzia alguns pensamentos de Hugo que se
2585

FOUCAULT, Michel. O que é um autor. Tradução de Antonio Fernando Cascais e Edmundo Cordeiro.
Lisboa: Veja, 1992. p. 45-46.
2586
EVEN-ZOHAR, Itamar. La literatura como bienes y como herramientas. In: VILLANUEVA, Darío,
MONEGAL, Antonio, BOU, Enric. Sin Fronteras. Ensayos de literatura comparada em homenaje a Claudio
Guillén. Madrid: Castalia, 1999. p. 27- 28.

2212

mantém ao longo das publicações como, por exemplo: "Quem dá aos pobres empresta à
Deus,"2587 que aparece ora dentro de alguma nota da seção "Redação", ora nas seções
"Expediente", ora nas "Máximas e pensamentos". Destacam-se também, no âmbito das
páginas do periódico, algumas quadras como a que permeia a nota da redação com o título
"Existe um Deus e não se morre":
Morrer?! Só morre o frio cadaver,
Que não sente;
A alma evola.....até chegar aos pés
2588
Do Omnipotente.

As conexões que se estabelecem entre os interesses do jornal, visando sempre à
divulgação dos princípios doutrinários, e o pensamento hugoano manifestado pela sua
religiosidade, conferem credibilidade às propostas de A Evolução. Respaldadas nessa
significação central de Hugo, destacamos o poema de duas quadras, inserido no artigo A
Infeliz:
Oh! Não insulteis, jamais
A mulher, que... cahiu!
Quem sabe á que infortunio
A pobre alma sucumbiu!
Quem sabe por quantos dias,
Já pela fome abalada,
Na lucta cahiu vencida
2589
A virtude... extenuada!

Um dos poemas que se encaixam perfeitamente dentro dos postulados espíritas, foi
impresso na edição de 1o de fevereiro de 1893 e retrata exatamente aquele Hugo humanista
que transborda as dimensões do formal para penetrar no filosófico e religioso, em direção ao
encontro com Deus, mediante uma reivindicação moral e existencial do homem:

O Homem?!
O homem, essa infermidade, essa sombra, esse atomo, esse grão de areia,
essa gotta de agua, essa lagrima cahida dos olhos do destino; o homem que
2587
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na pertubação e na duvida, sabendo pouco do dia de hontem e nada do dia
de amanhã, vendo no caminho o necessario para pousar os pés, o resto todo
em trevas; tremulo se olha para diante; triste se olha para traz; o homem em
volto nessas obscuraridades- o tempo, o espaço, o ser e nelle perdido, tendo
em si um abysmo- a sua alma, e fóra de si- o céu; o homem que em certas
horas se curva com uma especie de horror sagrado as todas as forças da
natureza, ao ruido do mar, ao agitar das arvores á sombra das montanhas, ao
irradiar das estrellas; o homem que não póde levantar a cabeça de dia sem
que a luz o cegue, de noite sem que o perturbe o infinito; o homem que nada
conhece, nada vê, nada entende, que póde ser levado amanhã, hoje, agora
mesmo- pela onda que passa, pelo vento que sopra, pela pedra que cae, pela
hora que sôa; o homem esse ser timido, incerto, miseravel salto do acaso,
ludibrio do minuto que passa; é este mesmo homem, humilde verme da
terra, que quer destruir as obras de Deus e impugnar a religião que elle
regou com o seu sangue; que elle sellou com a sua morte e a qual promette
a sua existencia!?
2590
Miseria das miserias!!

A obra literária de Hugo, focada no espiritual, acentuou de tal maneira sua criação
literária que poetas e escritores europeus, principalmente espanhóis, ajustaram-se às suas
geniais pegadas. Instituída essa tradição, todos de alguma forma voltaram-se para a
contemplação de suas próprias aventuras espirituais. Segundo Mariotti, Auguste Vacquerie,
em seu livro As migalhas da história, ao confirmar que Victor Hugo era espírita, informa que
igualmente outros literatos do século XIX acreditavam na imortalidade da alma e em sua
evolução, como José Mazzini e o poeta espírita espanhol Salvador Sellés2591, autor do livro
Rumo ao infinito que deu origem a uma poesia realmente existencial.
Auguste Vacquerie (1819-1895), poeta e dramaturgo, destaca-se nesse contexto
histórico em que surgiam as primeiras manifestações dos espíritos através dos fenômenos das
mesas “girantes e dançantes”. Amigo de Victor Hugo, ambos encontravam-se exilados em
Jersey. O referido poeta lavrou a ata da primeira sessão mediúnica em que estavam "presentes
Madame de Girardin, Madame Victor Hugo, Victor Hugo, Carlos Hugo, Francisco Victor
Hugo, general Le Fló, Mme. de Trevenueu, Auguste Vacquerie." Contando como foi levado
ao espiritismo e fazendo referência às suas crenças sobre esse assunto, na obra acima
mencionada assim se expressa:
Sra. de Girardan me enviou de Paris duas mesas: uma pequena da qual um
pé era um lápis que devia escrever e desenhar; ela foi experimentada uma
ou duas vezes, desenhou mediocremente e escreveu mal; a outra era maior;
era uma mesa com mostrador de alfabeto, do qual uma agulha indicava as
25
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letras; ela foi rejeitada igualmente após uma tentativa que não tinha sido
bem-sucedida, eu me ative definitivamente ao procedimento primitivo, o
qual, simplificado pelo hábito e algumas abreviações convencionadas, teve
logo toda a rapidez desejável. Eu conversava fluentemente com a mesa; o
barulho do mar se misturava com esses diálogos, cujo mistério se
aumentava com o inverno, com a noite, com a tempestade, com o
isolamento. Não eram mais palavras o que a mesa respondia, mas frases e
páginas. [...] Estou mesmo feliz em ter a lhe dizer que, quanto à existência
do que se chama espíritos, não duvido; nunca tive esta vaidade de raça que
decreta que a escala dos seres se detém no homem [...]; A existência deles
admitida, sua intervenção não é mais senão um detalhe, por que eles não
poderiam se comunicar com o homem por um meio qualquer e por que esse
2592
meio não seria uma mesa?

Mesmo antes do surgimento da Doutrina Espírita em 1857, temas ligados ao
sobrenatural encantavam homens como Charles Nodier, sendo ele o primeiro teórico do
fantástico na prosa romântica na França, conforme aponta Schneider:
É um dos primeiros escritores a refletir sobre os novos gêneros, inclusive o
fantástico, tratando-os como novas modalidades para a expressão da
sensibilidade de uma época: 'Eu estava só na minha juventude, a pressentir
o surgimento de uma nova literatura', afirma ele no segundo prefácio de
2593
Smarra.

A propósito dos conceitos espíritas do homem e da arte, embora a crítica literária tema
analisar mais profundamente essas questões, não são poucos os poetas e escritores que, direta
ou indiretamente, têm se relacionado com a mediunidade. Nesse sentido, a literatura espírita
mediúnica apresenta duas modalidades essenciais: uma, baseada na criação literária inspirada;
outra, puramente mediúnica. É impossível negar a presença da literatura mediúnica e dessa
nova realidade espiritual que, cada vez mais, envolve um número muito grande de escritores.
Vemos que, de alguma forma, essa tendência temática vem ampliar o campo das letras. Para
Mariotti, Victor Hugo é desses exemplos que acentuou de tal maneira sua criação literária, de
maneira que só poderá ser compreendida à luz da filosofia espírita. Afirma ainda Mariotti que
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a poesia e a mediunidade estão intimamente ligadas. O verdadeiro poeta é sempre um médium
em seus momentos de inspiração poética. Fazer, pois, do poeta um simples obreiro da pena
seria desconhecer o que é a beleza como expressão do homem espiritualizado. O poeta, como
repentista, está sujeito a transes especiais pelos quais se podem alcançar as mais belas
manifestações poéticas. O poeta não é um escritor cerebral; ao contrário, o poeta está sempre
exposto ao transe poético, o que não ocorre quando as letras são cultivadas como um simples
ofício. 2594
Na esteira desses escritores que impregnaram suas obras com os conceitos espíritas,
aparece Camille Flammarion (1842-1925), astrônomo, que foi diretor do Observatório de
Juvisy. Tornando-se espírita convicto, foi amigo pessoal de Allan Kardec, tendo sido o orador
designado para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do codificador do espiritismo a
quem denominou "o bom senso encarnado". O mesmo fez adesão a essa Doutrina, através das
séries Habitants de l'autre monde, publicadas em 1862 e 1863, que são "[...] coletâneas de
comunicações ditadas por pancadas e pela escrita mediúnica no salão Mont Thabor e no salão
da Madelaine, com a srta. Huet como médium, e publicadas na Ledoyen".2595 Suas obras, de
uma forma geral, giram em torno do postulado espírita da pluralidade dos mundos habitados e
possuem os seguintes títulos: Os mundos imaginários e os Mundos reais, As maravilhas
celestes, Deus na natureza, Contemplações científicas, Estudos e leitura sobre astronomia,
Atmosfera, Astronomia popular, Descrição geral do céu, O mundo antes da criação do
homem, Os cometas, As casas mal-assombradas, Narrações do infinito, Sonhos estelares,
Urânia, Estela, O desconhecido, A morte e seus mistérios, Problemas psíquicos, O fim do
mundo entre outras.
Camile Flammarion marca sua presença no jornal A Evolução, com treze artigos
distribuídos em sucessivas edições com o título de "Telepathia", onde descreve casos de
fenômenos de aparição de pessoas logo após o decesso indicando, dessa forma, que não
estavam mais no mundo físico. Também relata situações de pessoas que eram avisadas por
sonhos e vidências a respeito de alguma ocorrência ou situação de perigo que estariam por
enfrentar em suas vidas. Todas essas formas de comunicação eram objeto de investigação pela
ciência. Outro artigo que se destaca traz o título de "No Infinito", sendo a matéria em questão
tratada de forma continuada ao longo das edições. Vejamos o que expressa o referido autor:
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[...] Sim, a vida universal e eterna reina sobre as nossas cabeças e d'ella
somos parte integrante. Sim, hoje já apreciamos em seu justo valor vossa
importância, ó mysteriosas estrellas da noute! pois que sentimos rodarem
em torno de nós infinitos mundos, vastos e pesados, povoados como o
nosso. Planetas ou estrellas, são todos mundos, systemas, universos; e do
fundo do nosso abysmo, entrevemos suas nações longinquas, suas cidades
desconhecidas, seus povos extra-terrestres. Ás vezes, ao contemplal-as,
sentimos estremecer nossas almas pensativas, quando recordamos, que
realmente todos esses lampadarios celestes nos mostram outras tantas
humanidades irmãs da nossa, entre cuja multidão tem a nossa Terra menos
importancia que uma aldeiola entre as grandes cidades e villas, que povôam
os nossos continentes. [...] Eis a vida natural e não sobrenatural, a vida
universal esparsida em todas espheras. Um sol brilha em toda a parte; em
toda a parte a flor exhala seu grato perfume, as aves cantam e a natureza
ostenta suas riquezas, suas graças e seus esplendores. Os espectros da morte
fugiram de nosso céo, como foge a negra phalena ao despontar o dia. Eis a
luz, a belleza, a verdade! Eu vos saudo vastas planuras das terras celestes!
Saudo-vos, montanhas sublimes e solitarios valles! E vós, profundas e
gratas harmonias da noute estrellada, salve!... [...] Hoje já comprehendemos
a existencia do universo, sahimos das trevas da ignorancia, ouvimos os
acordes da harmonia immensa; e com uma convicção inquebrantavel,
fundada em demonstrações positivas, acclamamos do fundo de nossa
consciencia esta verdade immorredoura: - A vida se desenvolve no fim do
espaço e no tempo, é universal e eterna, enche o infinito com seus accordes,
2596
e reinará por todos os seculos da incalculavel eternidade .

Destaca-se ainda, com seu traço inconfundível impresso nas obras que escreveu, o
poeta Guerra Junqueiro (1850-1923). Seus versos, não têm relação direta com os conceitos
espíritas. No entanto, além de poeta, deixou-se absorver pelos estudos científico-filosóficos
que coincidiam com os problemas mais transcendentes da vida que pretendia expor na
Unidade do Ser, e "[...] para isso coligiu apontamentos que encheram 4.000 folhas de papel
almaço [...]"2597, mas que não chegou a vir a lume. Junqueiro investigou a
transcendentalidade, em busca da fórmula que resolvesse a grande equação da vida espiritual.
Mas,
por um estranho, misterioso, inexplicável eclipse espiritual, Guerra
Junqueiro não admitia o espiritismo, e considerava as experiências célebres
2598
de William Crookes
frutos de ilusão, por inverossímeis. Curiosa
incoerência de concepção, decerto, porque Guerra Junqueiro tem versos e
conceitos, idéias e afirmativas, que são lidimamente espíritas, externadas
2599
em linguagem que o próprio Allan Kardec teria empregado.
2596
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Nas obras de Guerra Junqueiro, observamos a eloqüente retórica de cunho
espiritualista que realça a originalidade e seu extraordinário sentido da fina irreverência
aplicada aos fatos, principalmente, quando se trata de uma poesia anticlerical. Junqueiro é um
poeta que expressa com profundidade filosófica seu brado de reprovação contra o abuso das
coisas sagradas, cantou o respeito pela verdade dignificando a fé. No alicerce da realização
poética de Guerra Junqueiro, entrecruzam-se princípios de ordem moral-filosófica defendidos
pela Doutrina Espírita. Mesmo que não tivesse tomado contato com essa doutrina, na
confluência dos pontos de vista estava sendo espírita. Provavelmente, em decorrência dessa
aproximação, é que está presente nas páginas de A Evolução com o poema em prosa Minha
Mãi:
Minha Mãi, minha Mãi!... Ai! Que saudade immensa?!... Do tempo em que
ajoelhava, orando, ao pé de ti! cahia- mansa- a noute e as andorinh’aos
pares cruzavam-se, voando em torno de seus lares, suspensos do beiral da
casa, onde eu nasci!... Era a hora em que já, sobre o feno das eiras, dormiaquieto e manso- o impavido lebréo; vinham-nos da montanha- as canções
das ceifeiras e a Lua, branca, além- por entre as Oliveiras, como a alma de
um- justohia em triumpho ao Céo!... E mãos postas, ao pé do Altar do teu
regaço, eu balbuciava a minha- infantil Oração, pedindo ao Deus, que está
no azul do firmamento, que mandasse um allivio- á cada soffrimento, que
mandasse- uma estrella á cada escuridão!... por todos eu orava e por todos
pedia,- pelos mortos no horror da terra, negra e fria; por todas as paixões e
por todas as magoas; pelos miseros, que, entre os vivos, das procellas vão
em noute sem lua e n’um barco sem vellas- errantes- atravez do turbilhão
das aguas!....... O meu coração – puro, immaculado e sancto, hia ao throno
de – Deus – pedir, como inda vai, para toda a – nudez – um panno de seu
manto, para toda – a miseria – o orvalho de seu pranto, e para todo o crime
2600
– o seu perdão de – Pai!

Emilio Castelar (1832-1899) é outro escritor que expressou literariamente seus
pensamentos filosóficos, tangenciando os aspectos sociomorais do ser humano. Professava
um exaltado amor à liberdade junto com profundo misticismo, resultado da estreita educação
religiosa que havia recebido da mãe. Profundo defensor dos ideais democráticos, afirmava a
respeito de tal questão:
Queréis saber lo que es la democracia? [...] Voy a defender las ideas
democráticas si deseáis oírlas. Estas ideas no pertenecen ni a los partidos ni
a los hombres; pertenecen a la humanidad. Basadas en la razón, son como la
verdad, absoluta, y como las leyes de Dios, universales.2601
2600
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Efetivamente, podemos dizer que o sentir filosófico de Castelar está consubstanciado
intrinsecamente à sua religiosidade, daí o fato de se inclinar reverente a Deus e de ser
solidário com o valor histórico e social da filosofia espírita. Entre as muitas obras produzidas,
destaca-se a novela La Hermana de la Caridad, trabalho literário que responde à sua
cosmovisão filosófica, baseada em conceitos cuja valorização se encontra na obra O Livro dos
Espíritos, de Allan Kardec. Emilio Castelar transita pelo jornal A Evolução com os seguintes
artigos:
A natureza e a liberdade
Às sciencias modernas e suas invenções nos demonstram a divina unidade
do universo, e nos fazem communicar com seres distinctos e assaz
separados de nós na immensidão do espaço. [...] Que o meu corpo tenha
sahido do protoplasma, disseminado, como gelatinoso fermento da vida
primeira, no seio das aguas, ao estenderem-se por ellas as prehistoricas
raizes do organismo, que elle se mantenha de pé por assim lhe impôr o
codigo incontrastavel da gravidade; que seu coração esteja encadeiado á
attração universal, como as luas a seus planetas, e as terras aos seus sóes;
que associe e aglomere seus atomos por affinidades chimicas, semelhantes
ás que as observamos dentro das retortas entre as particulas prestes a se
crystalisarem e a tomarem certas fórmas geometricas; que a minha materia
seja identica a uma com a que compõe Sirio; nada disso affeta a
immortalidade e á espiritualidade do meu ser intimo, pois nenhum ceu, com
todos os seus mundos, é tão formoso, insondavel e divino, como o nosso
espirito, com as suas luminosas e innumeraveis ideias. Nada melhor que a
esxistencia e a unidade do universo demonstra a existencia e a unidade de
Deus. [...] No meu observatorio tranquilo, nas praias vasconças, onde as
emanações oxigenadas dos montes e dos bosques se misturam com as
emanações salinas do mar, dando-me umas o fogo necessario á conbustão
de minha vida e outras o todo indispensavel á albumina dos meus tecidos,
eu deixo a inconsciencia de meu sêr cumprir exatactamente, e ás cégas,
todas essas operações da nutrição ou da respiração universal, e só peço á
2602
consciencia do meu sêr que me dê noticias do espirito e Deus.
A vida e a morte

No limite onde começa o sentimento, inicia-se a dôr, que é a
companheira eterna da vida; avisa-nos das nossas faltas e auxilia-nos
em nossos grandes trabalhos, porque não podemos alcançar a verdade
sem esforço, nem chegar ao bem sem combate, nem desejar a
perfeição sem essa sêde insaciavel, signal da origem celeste e infinita
de sua alma. Triste de nós no dia em que se acabe o desassocego do
nosso sêr; sem ser isso se acabaria o mais sublime da vida. E o que
digo da dôr, digo da morte. [...] A morte porém não mata, [...] é um
renascimento á outra vida; parece uma decomposição, por que nunca brota a
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haste sem se decompôr a semente, nem o fructo sem seccar a flôr, nem uma
nova fôrma sem se apagarem as fôrmas antigas, no crescimento e progresso
de todos os sêres. Se não houvesse a morte, nào haveria renovação; a
natureza seria um lago immovel e miasmatico, a humanidade uma velha
impotente e preocupada. O sepulcro é um berço. [...] um renascimento,
2603
porque a vida é infinita.

Como vimos, gestada na França, a Doutrina Espírita, através de seus princípios,
impregnou o pensamento desses escritores que ansiavam por algo no campo da fé a fim de
lhes comprovar a transcendência humana. Nesse sentido, a cultura espírita vai gradativamente
se construindo pela participação efetiva desses literatos. Exemplo do alcance que teve a
filosofia espírita, como fonte inspiradora, é que o gênio romântico cresceu com a visão
espírita do mundo, contribuindo, assim, para a crescente formação de uma vasta rede literária.
Ao analisarmos a proliferação de obras que giram em torno de uma raiz comum, ou
seja, o espiritismo, na Europa e especialmente na França, verificamos o posicionamento
respeitável do estamento literário, escritores e poetas, que significativamente colaboraram na
divulgação da Doutrina Espírita. Esse testemunho nos dá uma visão, ainda que de forma
reducionista, da projeção alcançada na construção desse sistema literário pela adesão à nova
doutrina por parte dos literatos. Configura-se, já nesse momento, todo um movimento literário
em torno do ideal filosófico que se apresenta com publicações bastante variadas, incluindo
romances mediúnicos, textos doutrinários, mensagens psicografadas, dissertações e material
de divulgação, além de obras de caráter filosófico, científico e evangélico, bem como uma
extensa rede de jornais a exemplo do jornal A Evolução, o qual serviu de base para a nossa
análise. Nesse mundo literário próprio inscrevem-se autores, editores, leitores, críticos,
articulistas, distribuidores, livrarias espíritas e postos de vendas de livros nas instituições
espíritas que se proliferam em todos os cantos da terra.
Resumen: Este artículo busca resaltar la importancia de la prensa espiritualista y su efectivo
papel desempeñado por el periódico A Evolução (1892/1893), publicado en Rio Grande, que
forma parte de una red de relaciones entre las diversas actividades entendidas como literarias.
Así, señala y define los factores que muestran un posible establecimiento y operación de un
sistema literario basado en las teorías de Polisistema y Sistema Literario, de Itamar EvenZohar.
Palabras clave: prensa, espiritismo; escritores; doctrina.
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AS POSSIBILIDADES DE PESQUISA A PARTIR DO ACERVO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO

2221

RESUMO: Este artigo apresenta a importância da preservação dos processos trabalhistas, bem
como demonstra o potencial desta fonte de pesquisa histórica por meio de um diálogo com a
historiografia mais recente sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça do Trabalho. Pesquisa histórica. Processos trabalhistas.

O ACERVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE PELOTAS
No que se refere aos documentos de arquivo – de caráter normativo, testemunhal ou
informativo – enquanto produtos da sociedade – esses se caracterizam como patrimônio
histórico e cultural. No que se refere aos autos findos da Justiça do Trabalho, apesar de seu
acesso ser garantido por lei, destaca-se a carência de instituições que abriguem e preservem
adequadamente esse tipo de documentação.
O Acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas contém cerca de 100.000
processos findos, oriundos das Varas do Trabalho da cidade, antigas Juntas de Conciliação e
Julgamento, que abrangem as décadas de 1940 a 1990. Desde 2005, o Núcleo de
Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas (NDH-UFPel), em parceria com
a Justiça do Trabalho da 4ª Região e com o Memorial da Justiça do Trabalho do Estado,
assumiu a guarda desta valiosa documentação. Conforme Loner2604, o acervo da Justiça do
Trabalho da Comarca de Pelotas caracteriza-se como o mais completo do Estado, pois seu
conjunto documental encontra-se preservado em sua totalidade, além de abranger o maior
período, devido à data de instalação da 1ª Junta de Conciliação e Julgamento da cidade, ainda
na década de 1940.
A preservação do conjunto documental do acervo, em sua íntegra, destaca-se como
importante diferencial, visto que os autos findos do Poder Judiciário no país passam por um
intenso processo de descarte. Segundo Célia Camargo2605 a dificuldade no processamento do
registro documental e da informação se deve a três questões: a ausência de instituições
dedicadas à preservação do patrimônio documental brasileiro; o descaso dos poderes públicos
e das instituições privadas, bem como a falta de recursos humanos especializados e recursos
financeiros.
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LONER, Beatriz Ana. “O acervo sobre trabalho do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel”.
SCHMIDT, Benito Bisso (org.) Trabalho, justiça e direitos no Brasil: pesquisa histórica e preservação das
fontes. 09-24. São Leopoldo: Editora Oikos, 2010.
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CAMARGO, Célia Reis. Os centros de documentação das Universidades: tendências e perspectivas.
In: Arquivo, patrimônio e memória: trajetória e perspectivas. São Paulo. Editora UNESP, 1999, p. 49-63.
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Deve-se ressaltar que durante certo tempo, as pesquisas acadêmicas centradas na
análise dos processos trabalhistas eram escassas, caracterizando o que Angela de Castro
Gomes2606 denominou “tradição ou cultura do desprestígio” da Justiça do Trabalho. Para a
autora, esta falta de reconhecimento retrata, sobretudo, a concepção errônea de que a Justiça
do Trabalho seria uma justiça “menor”, destinada ao atendimento do cidadão comum, além de
não se ater à ritualística da magistratura civil ou criminal. No mesmo sentido, Fernando
Teixeira da Silva2607 destaca que “tal desprestígio está igualmente entranhado no ofício de
historiadores e cientistas sociais”.
Contudo, há de se observar que a Justiça do Trabalho teve sua gênese a partir de
princípios diferenciados em relação aos demais órgãos que compõem o sistema judiciário,
tanto que é também denominada “justiça especializada”. Nesta perspectiva, podem ser citados
elementos inexistentes nos demais ramos jurídicos, como a possibilidade de reclamações
verbais – a serem reduzidas a termo –, além do princípio do jus postulandi, segundo o qual a
própria parte pode realizar a sua reclamação, sem a assistência do advogado2608. Cabe
salientar que tais características ensejam um enfoque diferenciado à Justiça do Trabalho que,
no entanto, não se vincula às questões de hierarquia ou prestígio jurídico. Atualmente,
evidencia-se o significativo número de trabalhos acadêmicos que conferem destaque às
possibilidades de pesquisa dos autos trabalhistas e, consequentemente, mobilizam a
preservação e ampliação do acesso dos acervos da Justiça do Trabalho.
Em tal contexto, valendo-se da prerrogativa do direito dos cidadãos ao acesso dos
documentos judiciais e da relevância histórica que essa documentação assume, elaboram-se
propostas de preservação mais contundentes como a criação de Memoriais ou a realização de
parcerias entre os poderes públicos e as universidades. Os centros de documentação
universitários no Brasil, existentes desde a década de 70, surgem, inicialmente, com a
proposta de facilitar o acesso de pesquisadores aos conjuntos documentais e fontes primárias,
que não dispõem de locais de guarda ou organização sistemática. Neste sentido, o Núcleo de
Documentação Histórica da UFPel, ao abrigar o Acervo da Justiça do Trabalho da Comarca
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GOMES, Angela de Castro. “Retrato falado: a Justiça do Trabalho na visão de seus magistrados”. Revista de
Estudos Históricos, 37: 55-19, jan-jun 2006.
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SILVA, Fernando Teixeira da. “Nem crematório de fontes nem museu de curiosidades: por que preservar os
documentos da Justiça do Trabalho”. BIAVASCHI, Magda Barros; LÜBBE, Anita; MIRANDA, Maria
Guilhermina (coord.). Memória e preservação de Documentos: Direitos do Cidadão. 31-51. São Paulo: LTr,
2007, p. 33.
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Para maior compreensão sobre os princípios do direito do trabalho ver: LEITE, Carlos H. Bezerra. Curso de
Direito Processual do Trabalho. 6ª Ed. São Paulo: LTr, 2008. e DELGADO, Maurício Godinho; Curso de Direito
do Trabalho. 7ª Ed. São Paulo: LTr, 2008.
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de Pelotas, visa, inicialmente, preservar a documentação e o amplo acesso ao público externo
e à comunidade acadêmica.
No entanto, não basta garantir a guarda dos processos. É de fundamental
importância estruturar o setor de arquivo com o gerenciamento dos
documentos arquivados, que devem receber tratamento de catalogação por
profissionais qualificados, de modo a garantir o acesso à informação e a
pesquisa do acervo. A estratégia de guarda dos documentos em papel, forma
primeira e segura de preservação da memória, pode estar articulada com
formas racionalizadoras de tratamento do acervo [...]2609

Por conseguinte, desde 2009, por meio de pesquisa2610 realizada no Acervo da Justiça
do Trabalho da Comarca de Pelotas, teve início a construção de um banco de dados que
pretende ampliar a perspectiva inicial de guarda e manutenção do acervo disponibilizando um
meio de busca ágil na pesquisa dos processos através de duas bases informativas.
A base qualitativa contém informações mais detalhadas sobre o objeto do litígio, o ano
de ingresso e o número do dissídio, nome das partes, número da carteira de trabalho e classe
profissional do empregado, o recurso à Justiça Gratuita, o nome dos advogados de ambas as
partes e a solução do conflito. Além disso, é indicada, em um campo próprio, a existência de
documentos de valor probatório como cartas, carteiras de trabalho, atestados médicos, fotos,
laudos periciais, fichas de empregados e jornais. A base quantitativa subdivide-se em duas
tabelas que contêm informações mais sucintas dos dados pessoais do empregado e das
informações processuais, a fim de permitir uma fácil busca e a contagem simplificada dos
dados. Atualmente, cerca de 700 processos, que abrangem os anos de 1936 a 1947, compõem
estas bases de dados.
Este artigo busca destacar as possibilidades dos processos trabalhistas na pesquisa
histórica. A seguir, será realizada uma breve explanação sobre a pesquisa histórica e sua
relação com esses processos trabalhistas, a fim de reavaliar as relações que os trabalhadores
mantinham com as políticas de Getúlio Vargas, tanto no Governo Provisório quanto no
Estado Novo.
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BIAVASCHI, Magda; LÜBBE, Anita. “Os memoriais e a preservação dos documentos da Justiça do
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Documento apresentado na reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais da Justiça do
Trabalho em Aracajú/SE, em 19 jul. 2008, p. 19.
2610
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À beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de desaparecer, que conta com o
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à
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Vasconcellos e Micaele Scheer.
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OS PROCESSOS TRABALHISTAS E A PESQUISA HISTÓRICA

Na década de 1930, destacava-se a intervenção do Estado nas relações de trabalho. No
período do Governo Provisório (1930-1935) e, posteriormente, no Estado Novo (1935-1945)
uma série de leis previdenciárias e trabalhistas foram sancionadas, caracterizando a
sobreposição dos direitos sociais aos direitos civis. Em 1939, o Decreto-Lei nº 1.237
regulamentou a criação da Justiça do Trabalho, que só iria ser inaugurada em 1941.
Posteriormente, em 1943, foi normatizada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que
reuniu as normas dispersas que regulamentavam as relações laborais e introduziu normas
trabalhistas inexistentes. Assim, as discussões historiográficas sobre a Justiça do Trabalho e a
legislação trabalhista não se alijam de uma análise direcionada a problematizar a relação entre
o Estado e os trabalhadores.
[...] as discussões sobre a constituição da classe trabalhadora no Brasil, sobre
a organização sindical, sobre os sentidos da positivação das regras
trabalhistas e o populismo tem sido expressivas. Aqui aparecem, grosso
modo, duas grandes vertentes: uma, atribuindo ao Estado e às suas
artimanhas “populistas” a “concessão” das normas de proteção social; outra,
contrária à tese do “mito da outorga”, atribuindo aos trabalhadores papel
relevante na dinâmica do processo de produção normativa, quer por meio de
suas organizações, diretamente, quer por meio de uma aliança com os
reformadores sociais, resultando num sistema de direitos sociais e de
cidadania2611 .

Em 1931, a lei de sindicalização2612 instituiu o sindicato único para cada ramo
profissional, aproximando-o do poder público através de uma série de medidas. Conforme
Samuel Fernando de Souza2613 “até meados dos anos 1970, os estudos que invocavam a
regulamentação das relações de trabalho estiveram, em sua grande maioria, preocupados com
a legislação sindical”. Neste viés interpretativo, as normas trabalhistas e os órgãos da Justiça
do Trabalho provocavam o sintoma da apatia nos trabalhadores, desmobilizando suas greves e
movimentos de contestação organizados.
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BIAVASCHI, Magda B. O Direito do Trabalho no Brasil: 1930-1942. São Paulo: LTr-Jutra. 2004.
p. 74.
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SOUZA, Samuel F. “’Pela ordem geral do país, as leis não podem ser tão rígidas’: os debates da
regulamentação do trabalho no Brasil”. Laboratório de História Social do Trabalho e da Cultura,
http://www.labhstc.ufsc.br/globalsouth/program.htm, 07/04/2010.
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A partir da década de 1980, ocorreu uma diversificação de obras dedicadas à história
do trabalho, que ampliaram o viés político e econômico, a partir das contribuições do estudo
da cultura operária. Os novos enfoques direcionavam-se ao cotidiano, às estratégias de
resistência individual e às redes de relacionamento no interior das fábricas, em seus lares e
espaços de lazer. Por seu turno, “a desconfiança em relação à imputada rigidez das
instituições abalou algumas perspectivas tidas como basilares da história dos trabalhadores no
Brasil2614“. De mais a mais, a relação dos trabalhadores com a legislação social e a Justiça do
Trabalho, passou a ser percebida como um campo de forças e os processos trabalhistas como
um campo de possibilidades.
Angela de Castro Gomes2615 enfatiza a existência de um “pacto em que o Estado é
forte e tem amplo papel intervencionista, mas a sociedade não pode ser entendida como um
sujeito passivo – o que de fato nunca ocorre”. Neste viés, a política varguista é reelaborada
pelos trabalhadores permeando seus interesses individuais e coletivos na busca de ganhos
materiais ou simbólicos.
Para Antonio Luigi Negro2616 as fontes do judiciário trabalhista podem demonstrar
que, “longe de vítimas passivas ou de fantoches manipulados, há atores que entram em cena
alargando as possibilidades da lei e do direito, conseguindo resultados e justiça” Mediante
isso, por meio da análise dos processos trabalhistas é possível observar como os empregados e
os empregadores acionavam a Justiça do Trabalho e reelaboravam as leis trabalhistas na busca
de efetivarem seus direitos.
Destacam-se as contribuições das propostas micro-históricas na análise dos processos
trabalhistas. Sem se ater às teorias rígidas e totalizantes, o grupo de micro-historiadores –
apesar do caráter heterogêneo de suas pesquisas e métodos – partilham a escolha na mudança
da escala de análise propondo em seus trabalhos uma reflexão teórica mais aprofundada. A
partir da redução da escala de análise torna-se possível perceber a ação dos indivíduos e suas
relações sociais. Conforme destaca Carlo Ginzburg2617 as configurações sociais são o
resultado da interação de incontáveis estratégias individuais que apenas a observação mais
próxima possibilita reconstruir.
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Sob esta ótica, ressalta-se o processo impetrado pelo pedreiro Jacob Marcili contra o
Frigorífico Anglo, posteriormente analisado. Ao longo do processo pode-se perceber como a
estratégia de um indivíduo perante a Justiça do Trabalho era utilizada por um grupo maior de
trabalhadores da mesma empresa. Na seção seguinte, será apresentado o processo do Acervo
da Justiça do Trabalho de Pelotas, a fim de exemplificar as potencialidades da fonte e
fomentar uma breve reflexão sobre as potencialidades dos autos trabalhistas.

AMPLIANDO POSSIBILIDADES NA JUSTIÇA DO TRABALHO

No início do século XX, as agitações, as greves e a imprensa operária demonstravam
de forma mais ampla a insatisfação de homens e mulheres com o ordenamento fabril. Da
mesma forma, a resistência cotidiana caracterizou-se como estratégia de contestação válida
que, no entanto, deixou poucos “rastros” de sua ação. Ademais, o recurso aos órgãos da
Justiça do Trabalho representava uma dentre as várias possibilidades de protesto e
enfrentamento, que não excluía as demais.
Os processos trabalhistas, por sua vez, indicavam apenas uma parcela dos
trabalhadores, ou seja, os trabalhadores urbanos que recorriam à via legal na busca de ganhos
e reparações. Os trabalhadores rurais e os domésticos, apesar da previsão legal da carteira de
trabalho em 1932, estavam alijados da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo
posteriormente regidos por normas específicas, respectivamente, a lei 5.889/73 e 5.859/82.
Entre os anos de 1936 a 1945, o Acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas
do NDH-UFPel apresenta um total de 526 processos. Destes, o Frigorífico Anglo caracterizase como a empresa mais demandada. Na cidade de Pelotas, no início do século XX, a elite
charqueadora, temendo as práticas de monopólio dos frigoríficos estrangeiros ingleses e
americanos, se organizou e mobilizou o Estado em prol da criação do Frigorífico Rio Grande,
que seria financiado com o capital nacional. Em 1917, o Decreto 2.296 autorizou o
funcionamento da Cia. Frigorífico Rio Grande, que mesmo contando com o apoio do governo
(PRR), recebeu o aval da oposição maragata.
No ano de 1921, devido à crise financeira, instabilidade no mercado e dificuldade de
transporte ferroviário interno, a Cia. Frigorífico Rio Grande vendeu suas instalações e
maquinários para a firma inglesa Vestey Brothers. Em 1924, sua razão social foi modificada
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para Frigorífico Anglo S/A, desenvolvendo suas atividades até o ano de 1926, quando
interrompeu sua produção. Em 1943, após quase duas décadas, iniciaram-se as obras de
reconstrução dos prédios que, consequentemente, contrataram um grande número de
pedreiros, serventes, mestres de obra e capatazes. Em seus anos de funcionamento
ininterruptos, período que compreende os anos de 1943 a 1991, a empresa empregou cerca de
1000 a 1500 pessoas mensalmente, e nos períodos de safra a mão-de-obra empregada nas
atividades atingia um número aproximado de 2.500 operários2618.
No período de obras da empresa percebe-se o significativo número de trabalhadores do
frigorífico, que procuravam a Justiça do Trabalho solicitando pagamento de aviso prévio e
indenização por despedida imotivada. Todos esses trabalhadores eram defendidos pelo
advogado Antonio Ferreira Martins. O Frigorífico Anglo S.A era representado por Gabriel
Novaes, que atuava como preposto, e pelos advogados Bruno de Mendonça Lima e Alcides de
Mendonça Lima.
Muitas interpretações questionam a eficácia da Justiça do Trabalho caracterizando-a
como uma forma de desmobilizar o trabalhador na luta por seus direitos, subordinando-o
completamente ao controle do Estado, com o intuito de dirimir os conflitos sociais, ao reduzir
o risco de greves e as insatisfações dos trabalhadores. No entanto, conforme salienta Fernando
Teixeira da Silva2619 a Justiça do Trabalho “não poderia ser invariavelmente arbitrária,
negligenciar testemunhas convincentes e favoráveis aos trabalhadores, desrespeitar as formas
legais instituídas ou apenas reforçar ideias de consenso”.
Na análise dos processos, no qual figura o Frigorífico Anglo como parte reclamada,
percebe-se que, na tentativa de justificar a demissão dos ex-funcionários por ato de
indisciplina ou insubordinação, os advogados da empresa utilizavam um discurso
desabonador declarando que estes fumavam em local de serviço, discutiam com capatazes,
chefes e colegas de seção, dormiam, roubavam ou bebiam em serviço2620. Em tal momento, a
empresa destacava que os mais “agitadores” incitavam greves e praticavam atos de desordem
nos bondes, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia. Nestes casos, nos autos dos
2618
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processos destacam-se o teor informativo dos depoimentos das testemunhas, dos inquéritos
trabalhistas e policiais. Em muitos casos, a empresa arrola como sua testemunha os capatazes
das seções dos Reclamantes, demonstrando o conflito de interesses que a relação hierárquica
suscita.
A análise da ação impetrada por Jacob Marcili permite observar algumas das
estratégias – por vezes ilegais – utilizadas pelo trabalhador em proveito próprio. Em sete de
maio de 1945, Jacob Marcili ingressou com reclamatória trabalhista contra o Frigorífico
Anglo. Em sua petição inicial declarou que entrou para os serviço da empresa em 24 de abril
de 1944 na função de pedreiro, sendo demitido em 6 de setembro do mesmo ano, sem ter
recebido qualquer remuneração de natureza indenizatória. Prossegue suas alegações
afirmando que foi readmitido pela empresa no dia 28 de setembro e novamente demitido em
31 de março de 1945, sem justa causa ou aviso prévio. Dessa forma, formulou um pedido
alternativo, solicitando da empresa o pagamento referente à soma dos dois períodos com o
pagamento do aviso prévio, ou, em caso negativo, o pagamento da primeira despedida, com
indenização por demissão sem justa causa, e dois avisos prévios correspondentes à primeira e
segunda demissão2621.
A audiência realizada em nove de agosto de 1946 foi presidida por Mozart Victor
Russomano e Nereu Nery da Cunha, o vogal dos empregadores. Neste dia compareceram
Jacob Marcilli e seu advogado, Antonio Ferreira Martins, bem como Gabriel Novaes Júnior
acompanhado de Alcides de Mendonça Lima que, imediatamente, pediu a exibição da carteira
profissional do reclamante. Jacob Marcili alegou, simplesmente, o extravio do documento. O
presidente da Junta, Mozart Victor Russomano, afirmou que “era sumamente estranhável que
depois de pronunciamento do egrégio C.N.T.2622 sobre o valor probatório das carteiras
profissionais, os reclamantes, por dezenas de vezes, tenham vindo perante esta Junta declarar
o extravio de suas carteiras profissionais”.
Em março de 1932 o Decreto 21.175 instituiu a carteira profissional aos trabalhadores
com mais de 16 anos na indústria ou no comércio, sendo o documento uma exigência para a
afiliação sindical e o ingresso das ações na Justiça do Trabalho2623. Na época, por meio de leis
2621
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e pronunciamentos, o governo enfatizava a importância da carteira profissional para a
efetivação dos direitos trabalhistas instituídos. Para Biavaschi2624 “essa exigência traduz a
importância atribuída à carteira de trabalho como documento de identificação do trabalhador”.
Desta forma, o documento continha a trajetória profissional daquele que a portava, possuindo
informações como, por exemplo, a espécie do contrato efetivado.
Analisando-se, percebe-se que o infortúnio extravio da carteira profissional não se
restringiu a Jacob Marcilli. Tal fato havia ocorrido em outras reclamatórias trabalhistas
impetradas por ex-empregados do frigorífico – colegas de Jacob – que haviam sido demitidos
sem justa causa, mas com amparo legal da empresa na determinação do contrato, ou por terem
cometido ato de indisciplina ou insubordinação. Alcides de Mendonça Lima, advogado do
Frigorífico Anglo, recorreu à recente jurisprudência para contestar as pretensões de Jacob
Marcili à indeterminação do contrato de trabalho.
É um verdadeiro abuso o que se vem verificando ultimamente nesta Junta
por parte dos reclamantes sobre suas Carteiras Profissionais, pois não é
crível que tenha havido uma verdadeira avalanche de extravio daquele
documento, mormente depois das decisões do C.R.T. da 4ª Região sobre o
valor probante de suas anotações. Começou o ando com Tertuliano Coutinho
da Rocha, continuando a mesma técnica de despistamento, num verdadeiro
desrespeito aos órgãos da Justiça do Trabalho2625 .

Em sua defesa, a empresa alegou a determinação do contrato de trabalho de Jacob
Marcili que, pela natureza de sua função de pedreiro, foi empregado para as obras de
reconstrução dos prédios da empresa.
Entretanto, conforme salienta Biavaschi2626 o Direito do Trabalho nasce sob o manto
da continuidade, pois a presunção é da existência de contratos a prazo indeterminado, os
contratos a termo constituem-se a exceção, que é prevista na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). As provas para a determinação do contrato de trabalho poderiam ser a “ficha
do empregado”, de posse da empresa, além da carteira de trabalho do reclamante. Assim, a
empresa anexou ao processo as fichas de empregado do eeclamante Jacob Marcili. Antonio
Ferreira Martins refutou a prova apresentada pela empresa, afirmando que:
[...] não concorda com os pedidos feitos pela empresa porque eles não se
enquadram, de forma alguma, dentro da espécie, e serve somente para
2624

BIAVASCHI, Magda B. O Direito do Trabalho no Brasil 1930-1942. São Paulo: LTr-Jutra. 2004, p.
242.
2625
Folha 12 do processo nº 167/45, Reclamante Jacob Marcili; Acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de
Pelotas (NDH-UFPel).
2626
BIAVASCHI, Magda B. O Direito do Trabalho no Brasil 1930-1942, op.cit, p. 246.
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desviar a atenção da MM. Junta, do ponto fundamental, que são essas
escandalosas fichas, com as quais a Reclamada conseguiu enganar
miseravelmente tantos operários. Realmente, a primeira ficha não está sequer
assinada pelo Reclamante e dela não consta anotação referente à carteira
profissional, de modo que a carteira profissional não viria a esclarecer
absolutamente nada a respeito do período [...]. A outra ficha também não
prova coisa alguma, porque, nela, não consta rubrica do Ministério do
Trabalho, evidentemente porque a Reclamada não se animou a exibir perante
autoridade fiscalizadora uma ficha que demonstra somente a má fé, porque
despedido o Reclamante em 5 de setembro, voltou ao serviço no dia 29 do
mesmo mês. [...] Não é extranho que o Reclamante tivesse ido parar no
I.A.P. I, porque a Reclamada esgotava seus operários, forçando-os a
trabalhar [...]2627 .

Conforme a análise do discurso do advogado do reclamante, observa-se que também a
empresa poderia, de certa forma, flexibilizar a lei em seu benefício, anexando uma prova
controversa para alegar a determinação do contrato de trabalho. Em audiência realizada no
ano de 1946, foi julgada improcedente a reclamatória de Jacob Marcili. Não se conformando
com a sentença, o reclamante interpôs recurso. Em audiência realizada no ano de 1946, foi
negado o provimento ao recurso e confirmada, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região, a decisão anteriormente proferida.
Este processo ilustra perfeitamente a tese da Justiça do Trabalho como um campo de
disputas, no qual os empregados e empregadores constantemente apropriavam-se de
estratégias em prol de seus benefícios. O extravio das carteiras de trabalho por um grupo de
trabalhadores da mesma empresa indica como as estratégias individuais, utilizadas no campo
judicial, eram partilhadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho buscou-se salientar as possibilidades de pesquisa dos
processos trabalhistas. Evidencia-se que estas fontes possibilitam investigações nas diversas
áreas do conhecimento, e sua análise suscita a aproximação de disciplinas como, por exemplo,
a História, o Direito e a Antropologia.

2627

Folha 12 do processo nº 167/45, Reclamante Jacob Marcili; Acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de
Pelotas (NDH-UFPel).
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Sobre o Acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas, destaca-se a
preservação na íntegra do conjunto documental, que potencializa as pesquisas quantitativas,
permitindo a seriação do objeto das reclamações, do resultado das reclamatórias, das
empresas mais demandadas, da atuação dos sindicatos e outras questões no decurso dos anos.
Além desta possibilidade, a riqueza do teor informativo de alguns processos trabalhistas
viabilizam análises qualitativas relacionadas a diversas questões como, por exemplo, à
apropriação da legislação trabalhista por empregados e empregadores, a atuação dos
advogados, dos juízes e dos vogais, bem como as formas de solidariedade e conflitos no
espaço fabril, mas, principalmente, as questões ligadas ao cotidiano das relações de trabalho.
Por conseguinte, muitas reclamatórias revelam que o recurso à Justiça do Trabalho
caracteriza-se como estratégia válida na busca da ampliação da defesa dos interesses dos
trabalhadores. Percebe-se, na realidade, que estes ampliavam as possibilidades de contestação
através da lei, não apenas acatando-a.
Essa dramatização da força e da fraqueza é praticamente inaceitável. Não por
razões morais, mas porque, mais uma vez, está demasiado ligada às
representações que nunca deixam de ser sugeridas pelas próprias lógicas do
poder, que pretendiam ditar até a maneira de se opor a elas; e porque, mesmo
se se admitir a hipótese de uma eficácia global dos aparelhos e das
autoridades, falta entender inteiramente como essa eficácia foi possível – ou
seja, como foram retranscritas, em contextos indefinidamente variáveis e
heterogêneos as injunções do poder 2628 .

Os trabalhadores, dessa forma, não eram simplesmente controlados pelo Estado, mas
utilizavam uma estratégia que partia da legislação trabalhista para a ampliação de seus
direitos. Sem negar a hierarquia existente na relação entre empregados e empregadores, a
observação dos processos trabalhistas direciona o pesquisador a indagar qual a relação dos
indivíduos e suas estratégias, apropriações e a circularidade da lei.

ABSTRACT: This article presents the importance of preservation of the labor suit, and
demonstrates the potential of this source of historical research through a dialogue with the
most recent historiography about the subject.
KEYWORDS: Labor court. Research historical. Labor suit.
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REVEL, Jacques. “Microanálise e construção do social” In: ______(org.) Jogos de escala: a experiência da
microanálise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 29.
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Resumo: Este trabalho visa apresentar uma análise inicial da presença da ficção de Walter
Scott no acervo da Biblioteca Rio-Grandense no século XIX, centrando em informações sobre
o percurso de suas obras até essa instituição.
Palavras-chave: Biblioteca Rio-Grandense, século XIX, Walter Scott

Apresentar uma análise inicial da ficção de Walter Scott que estava disponível aos
sócios e frequentadores da Biblioteca Rio-Grandense no século XIX é a porta de entrada para
nosso conhecimento do acervo britânico pertencente a essa instituição na época em que a
literatura e, mais especificamente, o romance brasileiro estavam se formando por meio de
uma complexa relação entre defesa de nacionalismo e sistemática importação de modelos
estrangeiros. Como Antonio Candido destaca, deve-se compreender que havia
(...) certas ilusões do nacionalismo romântico, cujo programa era
demonstrar a autonomia e originalidade da literatura brasileira,
menores na verdade do que alegavam as formulações. Mas naquele
momento de independência recente era estrategicamente oportuno
minimizar o vínculo com as literaturas matrizes, mesmo sendo preciso
usar para isso uma espécie de farisaísmo patriótico, pois os escritores
continuavam normalmente imitando e citando os modelos europeus,
assim como as modas passavam de lá para cá. É preciso distinguir,
portanto, as afirmações programáticas e a realidade estética, para
perceber que o nacionalismo romântico foi historicamente importante,
mas tinha muito de ilusório.
Neste sentido, convém levar em conta o fenômeno da auto-sugestão,
segundo a qual os brasileiros consideram freqüentemente específico o
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que era genérico, ou, por outras palavras, consideravam "tipicamente
nosso" o que vinha de empréstimo, mas se incrustava tão normalmente
em nossa sensibilidade, em nossos automatismos e ilusões, que
parecia ter nascido aqui. (...)
Foi, portanto, por meio de empréstimos ininterruptos que nos
formamos, definimos a nossa diferença relativa e conquistamos
consciência própria. Os mecanismos de adaptação, as maneiras pelas
quais as influências foram definidas e incorporadas é que constituem a
"originalidade", que no caso é a maneira de incluir em contexto novo
os elementos que vêm de outro.2629
Um testemunho concreto da presença de obras literárias estrangeiras no meio
brasileiro são os acervos de bibliotecas e gabinetes de leitura oitocentistas. Com efeito, a
pesquisa desses acervos tem fornecido subsídios para a análise do papel dessa ficção na
formação literária brasileira ao promover o resgate de parte de nossa história literária, qual
seja, a que diz respeito ao nosso intenso contato com literaturas estrangeiras como parte
integrante do processo de nossa formação literária e cultural. Este trabalho, especificamente,
consiste na primeira fase de uma pesquisa mais ampla que visa mapear criticamente a ficção
britânica que integrou o acervo oitocentista da Biblioteca Rio-Grandense de modo a contribuir
para o conhecimento da ficção britânica que esteve disponível e, portanto, integrou, em
diferentes níveis, a formação literária dos brasileiros no século XIX, por mais restrito que
tenha sido nosso público leitor à época.2630 Cumpre destacar que, dentre esses leitores,
encontravam-se nossos escritores, ou seja, leitores especializados que, como Sandra
Vasconcelos destaca, deixaram registros de suas leituras dessa ficção estrangeira, seja na
forma de citação direta ou indireta de autores e obras estrangeiros em suas próprias narrativas
ou de testemunhos de leitura2631. Dentre estes, o mais citado é o famoso relato autobiográfico
de José de Alencar, Como e porque sou romancista.2632

2629

CANDIDO, Antonio. O Romantismo no Brasil. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2002. pp.99-101.
Há um levantamento inicial realizado por Sandra Vasconcelos (USP) da ficção britânica presente em
bibliotecas e gabinetes de leitura do Rio de Janeiro no século XIX, a partir dos catálogos dessas instituições e de
livreiros, completado com a checagem direta nos acervos da Biblioteca Nacional e do Real Gabinete Português
de Leitura daquela cidade. Esse levantamento está disponível na seção “Cronologias–Ficção inglesa” em:
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br. Acesso: 08 de abril de 2011. Essa listagem, embora
desatualizada e lacunar em relação ao estágio atual da pesquisa de Vasconcelos, pode ser tomada como uma
referência básica e importante sobre esse universo ficcional que integrou o contexto literário brasileiro.
2631
VASCONCELOS, Sandra. Cruzando o Atlântico: notas sobre a recepção de Walter Scott. In: ABREU,
Márcia (org.). Trajetórias do romance. Circulação, leitura e escrita nos séculos XVIII e XIX. Campinas:
Mercado das Letras, 2008. pp.351-374. Nesse artigo, Vasconcelos discute especificamente as várias formas de
2630
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A BIBLIOTECA RIO-GRANDENSE COMO FONTE DE PESQUISA
A Biblioteca Rio-Grandense é uma instituição privada localizada em Rio Grande. Foi
fundada como Gabinete de Leitura em 15 de agosto de 1846, por um grupo liderado pelo
português João Barbosa Coelho, tendo passado à categoria de biblioteca em 1878. É
reconhecidamente a biblioteca mais antiga do estado do Rio Grande do Sul.
Em artigo que anunciava a proximidade do centenário dessa instituição, Abeillard
Barreto, um de seus diretores, informa que o acervo da Biblioteca Rio-Grandense foi iniciado,
de imediato à sua fundação, com uma encomenda enviada ao Rio de Janeiro e que, já no
segundo mês de funcionamento do então Gabinete Rio-Grandense, “às 140 obras assim
encomendadas, outras muitas vieram juntar-se, por doação ou por compra, perfazendo já,
então, um total de 800 volumes!”2633 Com efeito, historicamente, o acervo da Biblioteca RioGrandense se formou por meio de compras realizadas pela diretoria e por doações de
associados e moradores de Rio Grande. Cumpre notar, aliás, que, ainda segundo Abeillard
Barreto, foi apenas em 1941 que se criou “uma nova categoria de sócios – os não residentes –
domiciliados fora dos municípios de Rio Grande e São José do Norte”.2634 Essa é uma
informação importante porque, como não há registro oficial da entrada das obras no acervo da
Biblioteca Rio-Grandense, podemos inferir, com alguma segurança, que as obras datadas do
século XIX, mas não registradas nos catálogos (por lapso ou porque realmente ainda não
integravam o acervo), já circulavam em Rio Grande e pertenciam a coleções particulares que,
posteriormente, foram doadas à biblioteca. É o caso, por exemplo, de dois romances de
Walter Scott (L’Antiquaire, tradução francesa em edição de 1882; Os puritanos da Escossia,
tradução do brasileiro Caetano Lopes de Moura, publicada em Paris em 1837), que trazem, na
primeira folha, um carimbo em que se informa: “Doado a Biblioteca Riograndense por
ERNESTO DE OTERO em 1943”.
São três os catálogos da Biblioteca Rio-Grandense: Catálogo dos Livros do Gabinete
de Leitura da Cidade do Rio Grande de S.Pedro do Sul, de 18772635; Catálogo dos livros da
recepção da ficção de Walter Scott no Brasil, mas suas colocações também são válidas para outros autores
britânicos.
2632
ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Salvador: Livraria Progresso Editora, 1955.
2633
BARRETO, Abeillard. Uma instituição centenária. Correio do Povo, 13/04/1946. Apud ALVES, Francisco
das Neves. Biblioteca Rio-Grandense: textos para o estudo de uma instituição a serviço da cultura. Rio Grande:
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2005. p. 51.
2634
Idem, Ibidem. p.73.
2635
Catálogo dos Livros do Gabinete de Leitura da Cidade do Rio Grande de S.Pedro do Sul. Rio Grande: Typ.
do Artista de Antonio da Cunha Silveira, 1877.

2235

Biblioteca Rio-Grandense da cidade do Rio Grande de S. Pedro do Sul, de 18812636; Catálogo
da Biblioteca Rio-Grandense, de 19072637. Em termos de informação bibliográfica, todos eles
trazem apenas o nome do autor e do título da obra, havendo, inclusive, no catálogo de 1877,
uma seção chamada “Vários autores” que lista obras sem identificação de autoria. Esses
catálogos também apresentam o topográfico que, em alguns casos, permite inferir, com maior
segurança, o período em que a obra teria sido incorporada à biblioteca. Assim, embora seja
possível perceber que houve alterações na localização de vários exemplares, há topográficos
que foram mantidos ao longo do século XIX (como atestam os três catálogos) e alguns
permanecem os mesmos até hoje.
Os catálogos da Biblioteca Rio-Grandense testemunham claramente o significativo
crescimento do acervo ao longo do século XIX. Um acervo que, no que diz respeito à ficção
(objeto central de meu estudo), abarca obras editadas na língua de origem e/ou traduzidas em
várias línguas, o que atesta um nível interessante de contato direto dos leitores de Rio Grande
com culturas letradas estrangeiras. Contudo, a diminuta informação bibliográfica que os
catálogos apresentam sobre as obras ali registradas torna necessária a checagem direta no
acervo hoje disponível, por meio do fichário em papel, da listagem digitalizada e da própria
consulta dos exemplares. Esse procedimento permite ao pesquisador, de um lado, completar
os dados bibliográficos (sempre importantes por indicarem a origem dessas edições através de
local e data de publicação e, com bastante freqüência, nome do tradutor) e, de outro lado,
encontrar, vez por outra, no próprio exemplar, algum tipo de registro do percurso do livro até
a biblioteca.
Desse modo, a listagem de obras ficcionais britânicas pertencentes ao acervo
oitocentista da Biblioteca Rio-Grandense, que vai sendo elaborada nesse processo, deverá ser
bem mais completa (embora dificilmente exaustiva) do que essas fontes de pesquisa, se
consideradas isoladamente, pois há obras não registradas nos catálogos, mas presentes nos
fichários atualmente disponíveis, sendo o inverso também verdadeiro, ou seja, ausência nos
fichários atuais e presença em pelo menos um dos catálogos impressos. Se, até o presente
momento da pesquisa, algumas das informações já reunidas parecem não abrir espaço para
maiores inferências sobre as relações econômico-culturais que permitiram à Biblioteca RioGrandense estar na posse desses exemplares, outras informações já apontam para relações de
2636

Catálogo dos livros da Biblioteca Rio-Grandense da cidade do Rio Grande de S. Pedro do Sul. Rio Grande:
Tipografia do Artista de Antonio da Cunha Silveira, 1881
2637
Catálogo da Biblioteca Rio-Grandense. Estado do Rio Grande do Sul, 1907. É importante ressaltar que,
embora esse catálogo seja datado de início do século XX, ele certamente compreende obras que já pertenciam ao
acervo da biblioteca no final do século anterior ou, pelo menos, obras que, como disse anteriormente, já
pertenciam ao rol de leituras de Rio Grande e podem ter entrado para o acervo na virada do século.
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sintonia entre a formação desse acervo e a de acervos de bibliotecas do Rio de Janeiro, cidade
de maior adensamento cultural no Brasil à época.

A PRESENÇA SIGNIFICATIVA DE WALTER SCOTT NO BRASIL
A motivação para começar o estudo do acervo ficcional britânico da Biblioteca RioGrandense pela obra de Walter Scott advém de fatores literário-culturais internos e externos
ao Brasil oitocentista. Walter Scott, ainda em vida, ganhou renome e popularidade
excepcionais na Europa. Já famoso por sua obra poética, foi com a criação do chamado
romance histórico que Scott alcançou um nível inaudito de sucesso, entre leitores de
diferentes classes e grupos sociais, de modo que suas obras foram traduzidas para várias
línguas. Por conseguinte, se a crítica coetânea a Scott não era unânime quanto aos elogios a
sua obra, reconhecia ser forçoso discuti-la dada sua relevância no contexto literário europeu
oitocentista.2638
O renome e/ou a popularidade de um autor e sua obra na Europa garantiam seu
conhecimento pelos letrados brasileiros, interessados que estavam em modernizar o meio
brasileiro no período pós-independência. Retomando a síntese de Antonio Candido sobre
nosso processo de formação literária, num período em que a literatura era o eixo central da
cultura de um país, foram vários os aportes literários estrangeiros, de qualidade diversa, que
integraram não apenas o universo de leitura, mas também de produção literária no Brasil.
Com efeito, essa situação encontra-se registrada nos jornais e revistas brasileiros através tanto
da presença concreta de ficção estrangeira traduzida como da argumentação reprisada dos
responsáveis pelos periódicos (especialmente de revistas) a favor do conhecimento da prosa
de ficção moderna, tanto no formato de romance como de narrativas de curta extensão. Tal
movimento intenso de atualização do meio cultural brasileiro se deu de modo efetivo por
meio das páginas de periódicos brasileiros e também, como ressalta Sandra Vasconcelos, de
anúncios em jornal de venda e leilão de livros, além da formação dos acervos de instituições
de leitura.2639
Assim, no caso específico da ficção de Walter Scott, pesquisas do campo
historiográfico permitem-nos conhecer a extensão de sua presença e as condições de sua
2638

VASCONCELOS, Sandra. Cruzando o Atlântico: notas sobre a recepção de Walter Scott. In: ABREU,
Márcia (org.). Trajetórias do romance. Circulação, leitura e escrita nos séculos XVIII e XIX. Campinas:
Mercado das Letras, 2008. pp.351-374.
2639
VASCONCELOS, Sandra. Cruzando o Atlântico: notas sobre a recepção de Walter Scott. In: ABREU,
Márcia (org.). Trajetórias do romance. Circulação, leitura e escrita nos séculos XVIII e XIX. Campinas:
Mercado das Letras, 2008. Especialmente páginas 363, 367 e 370.

2237

entrada para o horizonte de leitura brasileiro. Até o momento, o Rio de Janeiro tem sido o
contexto sociocultural mais mapeado e comentado por pesquisadores devido principalmente à
óbvia proeminência cultural dessa cidade no século XIX enquanto sede do império brasileiro.
Com efeito, ao analisar os catálogos de instituições de leitura estabelecidas no Rio de Janeiro
(a Sociedade Germânia, a British Subscription Library, o Real Gabinete Português de Leitura,
a Biblioteca Fluminense e a Biblioteca Municipal), Nelson Schapochnik constatou que a
seção “Belas Letras” era a mais numerosa e nela se destacava a parte de ficção normalmente
denominada de “romances e novelas”.2640 A análise minuciosa que Schapochnik faz do acervo
dessas instituições nos mostra que, de modo geral, houve predominância de autores franceses;
quanto aos autores britânicos, também significativamente presentes, suas obras encontravamse disponíveis principalmente em tradução francesa ou portuguesa. Dentre os autores
britânicos, Walter Scott é, com freqüência, o autor com maior número de obras registradas
nos catálogos, seguido de Charles Dickens.2641 Sandra Vasconcelos, por sua vez, já
disponibilizou um levantamento prévio detalhado dos romances britânicos registrados em
catálogos de livreiros, bibliotecas e gabinetes de leitura do Rio de Janeiro oitocentista.2642
Essa listagem e uma pesquisa por ela orientada sobre anúncios de romances britânicos em
jornais da época permitiu a Vasconcelos apresentar um mapeamento crítico da presença de
Scott no Brasil, com enfoque no Rio de Janeiro.2643 Numa fase seguinte a essa análise de
dados obtidos a partir de fontes primárias, os quais permitiram conhecer as condições
materiais de disponibilidade da obra de Scott no Brasil, Sandra Vasconcelos desenvolveu uma
análise cuidadosa e uma revisão crítica da propalada relação existente entre o romance
histórico de Scott e o romance histórico de José de Alencar.2644
Diante esse quadro já bem delineado da importância da ficção de Walter Scott para o
contexto brasileiro oitocentista, cumpre investigar de que modo se configura a presença de
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SCHAPOCHNIK, Nelson. Os Jardins das Delícias: Gabinetes Literários, Bibliotecas e Figurações da
Leitura na Corte Imperial. Tese. (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
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(instituição exclusiva da comunidade germânica instalada na corte brasileira) apresentava em seu acervo obras
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Scott no acervo da Biblioteca Rio-Grandense, uma instituição que integrou o sistema literário
brasileiro enquanto canal de mediação entre leitores, obras e autores.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE AS CONDIÇÕES DE ENTRADA DE WALTER
SCOTT NA BIBLIOTECA RIO-GRANDENSE
A análise das informações fornecidas pelos três catálogos da Biblioteca RioGrandense revela que a maior entrada dos romances de Walter Scott nessa instituição se deu
nas últimas duas décadas do século XIX. De fato, os catálogos de 1877 e 1881 apresentam os
mesmos títulos e topográficos para os romances de Scott de modo que se pode afirmar que os
frequentadores da Biblioteca Rio-Grandense podiam ali encontrar 18 romances em tradução
portuguesa, 1 em tradução francesa e 2 na versão original em inglês, sem repetição de títulos.
Já o catálogo de 1907, em comparação com os catálogos anteriores, registra vários títulos
novos sendo muitos deles disponibilizados em língua original e também em traduções. Por
conseguinte, levando-se em conta o conjunto ficcional de Walter Scott registrado nos três
catálogos da Biblioteca Rio-Grandense, constata-se que, até o final do século XIX, a ficção de
Scott estava presente quase integralmente nessa biblioteca. A ressalva cai por terra ao se
considerar, conjuntamente aos catálogos, os títulos em edições oitocentistas neles não
registrados, mas presentes no acervo. Assim, pode-se afirmar com bastante segurança que
toda a ficção de Walter Scott estava disponível em Rio Grande em final do século XIX, o que
indica que também no sul do Brasil a ficção scottiana atravessou o século XIX como leitura
disponível e – o mais importante – valorizada pelos brasileiros. De fato, a se considerar o
acréscimo significativo de títulos de romances scottianos no catálogo de 1907, vários dos
quais em edições e em línguas diferentes (em inglês e em tradução para o francês, espanhol,
português e até holandês), pode-se inferir que essa presença repetida dos mesmos títulos na
Biblioteca Rio-Grandense deve-se a doações, pois dificilmente interessaria a uma instituição
em constantes dificuldades financeiras formar um acervo com obras repetidas. Assim, é na
função de repositório da cultura letrada de Rio Grande, enquanto receptora de doações de
sócios e habitantes dessa cidade e seus arredores, que a Biblioteca Rio-Grandense tem o status
de importante fonte para nosso conhecimento do conteúdo de leituras no campo literário nessa
região brasileira.
Como disse anteriormente, as condições de entrada de romances de Walter Scott para
o acervo da Biblioteca Rio-Grandense também são indicadas pela checagem direta nesse
acervo, que permite o manuseio dos exemplares ainda hoje ali existentes, e pela comparação
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das informações bibliográficas assim obtidas com aquelas apresentadas no levantamento
inicial de Sandra Vasconcelos para o contexto fluminense coetâneo. Assim, o presente estágio
desta pesquisa permite afirmar que: 1)vários romances de Scott presentes nesse acervo
integram uma coletânea publicada em Paris pela Baudry’s European Library: a “Collection of
Ancient and Modern British Novels and Romances”; 2) Caetano Lopes de Moura foi tradutor
de vários romances de Scott para o português;2645 3)seis romances de Scott encontram-se na
Biblioteca Rio-Grandense em edições também constantes de acervos de bibliotecas do Rio de
Janeiro, o que permite levantar a hipótese de que esses exemplares tenham integrado listas de
encomendas feitas pela direção da biblioteca a livreiros da corte.2646 Por tabela, pode-se inferir
que essas edições tenham sido as mais disponíveis no Brasil, uma vez que estariam à venda na
corte. Os romances em questão são:
SCOTT, Walter. O abbade. Lisboa: Typ. Rolandiana, 1844. 3 vols.encad.
SCOTT, Walter. Anna de Geierstein ou a donzella do nevoeiro. Novella de Sir Walter Scott
traduzida por A.J.Ramalho e Sousa. Lisboa: Typ. da Sociedade Propagadora dos
Conhecimentos Úteis, 1843. 1 vol. enc. Tomo IV.
SCOTT, Walter. Uma lenda de Montrose. Romance traduzido por M.A. da Silva. Lisboa:
Typ. G.M.Martins, 1842. Tomo I. 1 vol.enc. [Colecção completa dos romances de Sir Walter
Scott. Publicada por uma sociedade]
SCOTT, Walter. O misantropo, ou anão das pedras negras. Vertido em portuguez pelo Dr.
Caetano Lopes de Moura, natural da Bahia, traductor das obras de Sir Walter Scott, etc. Paris:
Livraria Portugueza de J.P. Aillaud, 1838. 1 vol. enc.
SCOTT, Walter. O official da fortuna, novella ingleza de Sir Walter Scott. Traduzida do
francês por M.P.C.C. d’A. Lisboa: Imprensa Nacional, 1837. 3 vols. enc. Tomo I e II
SCOTT, Walter. O talisman ou Ricardo na Palestina. Traduzido do inglez pelo Dr. Caetano
Lopes de Moura, natural da Bahia. Paris: J.P. Aillaud, 1837. 3 vols. enc.
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Com base em A tradução em Portugal, 1835/1850, de A.A.Gonçalves Rodrigues, Sandra Vasconcelos
informa que as traduções em português da ficção de Walter Scott foram feitas por Ramalho e Sousa e por
Caetano Lopes de Moura, a partir de 1835. (VASCONCELOS, Sandra. Cruzando o Atlântico: notas sobre a
recepção de Walter Scott. In: ABREU, Márcia (org.). Trajetórias do romance. Circulação, leitura e escrita nos
séculos XVIII e XIX. Campinas: Mercado das Letras, 2008. p.360.)
2646
Quando escrevi este texto ainda não havia terminado a checagem direta no acervo da Biblioteca RioGrandense para a obra ficcional de Walter Scott. Assim sendo, este grupo de romances, cujas edições são as
mesmas encontradas no Rio de Janeiro, pode vir a ser acrescido de outros títulos se for possível completar as
informações bibliográficas com pesquisa nesses exemplares.
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Há ainda outro tipo de informação importante sobre o percurso das obras de Scott até a
Biblioteca Rio-Grandense, a saber, os dados sobre livreiros de quem certos exemplares teriam
sido adquiridos diretamente pela biblioteca ou por leitores de Rio Grande que depois fizeram
suas doações a essa instituição.2647 Trata-se de dados que o pesquisador consegue garimpar,
ao manusear os exemplares ainda hoje existentes na biblioteca, a partir de selos, carimbos
e/ou anotações manuscritas. Assim, dois exemplares de Kenilworth (um deles doado por
Ernesto Otero) um de Waverley e um de Woodstock, em tradução em português, foram
editados por Garnier no Rio de Janeiro, com impressão em Paris, e adquiridos na Livraria
Americana de Rio Grande.2648 Já o exemplar de O official da fortuna, também presente em
bibliotecas fluminenses conforme mencionado acima, traz etiqueta da loja de Agostinho de
Freitas Guimarães & C., do Rio de Janeiro.
Essas são informações certamente bastante sucintas que, até o momento, pude
encontrar de forma bem pontual porque apenas alguns poucos exemplares as apresentam.
Contudo, elas indicam um fator relevante e ainda pouco pesquisado entre nós quanto às
condições materiais de circulação e acesso a ficção no Brasil oitocentista, a saber, a
estruturação de um circuito interno de comércio livreiro, apesar das precárias condições de
infra-estrutura de transporte e comunicação que marcaram o contexto brasileiro oitocentista,
mesmo durante o segundo império.
A investigação de formas de acessibilidade e circulação de obras literárias entre o
Brasil e a Europa e dentro do território brasileiro é um campo de pesquisa bem amplo que
começa a ser objeto de estudo sistemático de vários pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
justamente por se compreender a necessidade de se completar o conhecimento produzido na
área da historiografia literária com a pesquisa dos canais de mediação entre autores, obras e
leitores. Nesse sentido, este estudo das condições da presença da obra ficcional de Walter
Scott na Biblioteca Rio-Grandense, embora em fase inicial e, portanto, caracterizado por
questões e aspectos a serem ainda pesquisados mais do que respostas e afirmações
2647

Até o momento foi possível encontrar os nomes dos seguintes doadores em alguns exemplares: o já
mencionado Ernesto de Otero, que fez doações em 1943, e José Francisco de Castro, com doação datada de
1882.
2648
O selo colado nesses exemplares informa que a Livraria Americana era atuante em Pelotas, Rio Grande e
Porto Alegre. O primeiro anúncio em jornal indicativo das atividades comerciais dessa livraria foi publicado em
O Artista, em 4 de abril de 1888. Assim, essa livraria dataria de fins do século XIX. Agradeço ao Prof. Dr. Artur
Emilio Alarcon Vaz (FURG) por essa informação. Quanto aos locais de edição e publicação desses livros,
Laurence Hallewell esclarece que Baptiste Louis Garnier teria sido um dos primeiros editores no Brasil a
dissociar as atividades de edição e impressão. Desse modo, por razões econômicas, Garnier estabeleceu a prática
de imprimir em Paris livros por ele editados no Rio de Janeiro. Daí talvez se explique encontrar-se a indicação
“H.Garnier” [Hippolyte Garnier, irmão de Baptiste Louis] como dado bibliográfico nessas edições de romances
de Scott traduzidos para o português. (HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil (Sua História). Trad. Maria
da Penha Villalobos e Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: T.A.Queiroz/EDUSP, 1985. pp.128-134.)
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razoavelmente definitivas, busca contribuir para o conhecimento das relações comerciais e
culturais que embasaram a formação do acervo ficcional britânico dessa instituição tão
importante para a memória cultural brasileira.
Abstract: This paper aims at presenting an initial analysis of the collection of Walter Scott’s
fiction held by the Rio-Grandense Library in the nineteenth-century. It focuses on information
about the route followed by this fiction down to this institution.
Keywords: Rio-Grandense Library, nineteenth century, Walter Scott
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A HISTÓRIA COMO FONTE DE INSPIRAÇÃO PRIMÁRIA EM A GUERRA
DOS FARRAPOS DE ALCY CHEUCHE2649
Nicéia Oliveira dos Santos (Escola Municipal Frederico Ozanan)2650
RESUMO DO TRABALHO:
O trabalho tem por objetivo analisar como a História serviu de fonte de inspiração em
A guerra dos Farrapos de Alcy Cheuiche. Para isso, faremos comparação entre a História e a
Ficção, usando como suporte teórico alguns historiadores sobre a Revolução Farroupilha,
além de estudiosos da fronteira entre os dois gêneros.
Palavras-chave: romance histórico; História; Revolução Farroupilha.

O objetivo desse trabalho é verificar a forma como a História serviu de fonte de
inspiração ao escritor Alcy Cheuiche no romance A guerra dos Farrapos.2651A narração do
escritor sulino reconstitui historicamente a Revolução Farroupilha cuja duração foi de dez
anos. Do ponto de vista estrutural, o romance divide-se em quatorze capítulos, todos
relacionados aos episódios dessa guerra.
Do ponto de visto histórico, a Revolução Farroupilha alicerçou-se em dois grandes
pilares de sustentação. O primeiro era o ideal separatista que se iniciou com as divergências
entre o poder Executivo e o Legislativo. O segundo era de cunho nacionalista cuja ideologia
farrapa achava desnecessária a presença do imperador. A figura central da Revolução foi
Bento Gonçalves que encarna a mais característica das expressões de liderança de gaúcho do
século XIX. Ele era militar, estancieiro e político, rico proprietário de terras em Camaquã e

1.- Trabalho realizado com a orientação do professor Doutor Mauro Nicola Póvas.
2650
.- Email: niceiarg@yahoo.com.br. Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande,
Especialista em Literatura brasileira contemporânea pela Universidade Federal de Pelotas e Mestre em Letras
pela Universidade do Rio Grande. Professora da rede municipal de Pelotas. Apresentou e publicou os seguintes
trabalhos: O entrecruzamento de discursos, História e Ficção em Sepé Tiaraju. A superfície das águas: História
e Ficção. A superfície das águas e o uso dos periódicos. A Superfície das Águas: a construção de identidade
regional da personagem Laura. A superfície das águas. História e memória da elite pelotense.Joaquim Noberto e
a sua contribuição a critica e história literária do Brasil. Mario Quintana e o mito de Narciso. Augusto Meyer e o
mito de Narciso.
2651
CHEUICHE, Alcy. A guerra dos farrapos. Porto Alegre: Martins Livreiro, 2010. Em todas as citações só
aparecera o número de páginas.
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filho de fazendeiro no município de Triunfo. Militar com uma folha corrida invejável chefiou
a Revolução Farroupilha por dez anos. Mesmo nas prisões, ele foi o grande aliciador de gente
à causa farrapa, obtendo a solidariedade de outros políticos de outros estados como Bahia e
Rio de Janeiro. A Revolução Farroupilha deixaria Bento Gonçalves pobre.
Para entendermos a reconstituição histórica nas ficções conhecidas por romances
históricos, faremos uma retrospectiva do surgimento desse gênero. Durante longos anos, o
conceito de Literatura, por tratar-se de uma representação do real, adquiriu o estatuto de arte,
enquanto que a História, por ter um cunho verídico, o de ciência. Com a independência dos
Estados, as nações recém-libertas têm a necessidade de uma literatura própria para representar
a sua cultura e História. O romance histórico nasceu com a finalidade de entrelaçar a História
e a Ficção, e o seu pioneiro é Walter Scott. Atualmente, o romance histórico está dividido em
duas vertentes. A primeira é a do romance histórico tradicional, cujas personagens históricas,
quando estão presentes na ação, são apenas citadas. A segunda é a da metaficção
historiográfica ou novo romance histórico como uma verdade única, pois para esse gênero
haverá tanto na Ficção quanto na História várias verdades Na metaficção historiográfica as
figuras da narração assumem um caráter particular cuja representação é a de pessoas comuns,
divergindo da História tradicional que se detinha em vultos importantes. Uma das causas do
seu surgimento deve-se ao fato de que com a aproximação dos 500 anos da América, foi
necessário repensar a História e recontá-la por outro ângulo.
A narração de Alcy Cheuiche, apesar de fazer a representação de vultos importantes da
Revolução Farroupilha, é uma metaficção historiográfica por dois motivos. No primeiro, as
personagens históricas não atuam apenas como pano de fundo na narrativa, elas participam da
ação. No segundo, o herói central, general Bento Gonçalves, é representado não somente
como o líder dos farroupilhas, mas como um homem comum: “Bento Gonçalves era um
homem de estatura mediana para alta, esbelto e flexível. O cabelo crespo, de um castanho
agrisalhado, coroava-lhe testa e invadia-lhe em amplas suíças, o rosto cuidadosamente
escanhoado. Simpático por natureza, tinha o sorriso fácil e as maneiras de um cavalheiro”(p.
23).
Segundo Carlos Alexandre Baumgarten2652, a História e a Ficção assemelham-se por
revelarem uma postura ideológica. Para ele, há duas atitudes básicas que ocorrem no plano da
enunciação ou elaboração do discurso. Na primeira, o historiador mesmo sem perceber, cruza
2652

BAUMGARTEN, Carlos Alexandre. Literatura e História: o entrecruzamento dos discursos. In: ALVES,
Francisco das Neves; TORRES, Luís Henrique (Org). Pensar a Revolução Federalista. Rio Grande: Ed.
Furg: 1993.

2244

dois tempos: o tempo da enunciação e o do enunciado. O tempo da enunciação, na História
manifesta-se pela presença subjetiva de um enunciador que, ao interferir no relato, revela uma
postura ideológica; na segunda, o tempo do enunciado diz respeito ao chamado tempo da
aventura na narrativa de cunho ficcional. Tal pensamento é ratificado em A guerra dos
Farrapos, pois é através de um artifício literário, com o recuo do narrador ao princípio da
Revolução Farroupilha, que o escritor tenta veicular sua ideologia ao leitor, contando detalhes
dessa epopéia gaúcha. Dessa forma no primeiro capitulo “A ponte da Azenha,” o narrador faz
uma retrospectiva no tempo, indo dos meados de 1935, cem anos após a Revolução
Farroupilha, até chegar a primeira batalha dos farrapos na Ponte da Azenha:

O homem parado diante de mim me é estranhamente familiar. Seu
rosto espantado, seus cabelos revoltos, tudo nele reflete o meu próprio
espanto. Na há nenhuma dúvida aquele estranho sou eu. Não há mais
tempo para tomar partido. Meia-noite soa dentro de mim. Os
primeiros tiros fazem estacar os governistas. Um caramuru grita e se
atira ao riacho. O homem solitário e eu somos agora um único ser. A
única testemunha do alvorecer da Guerra dos Farrapos. (16).
Segundo Maria Teresa de Freitas2653 há uma distinção fundamental entre dois tipos de
obras literárias: a representativa e a auto-representativa. A primeira é aquela que conta com
uma realidade exterior, cujo referencial pode ser encontrado na vida real. A segunda é a autorepresentativa porque representa a si mesma, colocando-se em evidência enquanto linguagem
e elemento autônomo independente do mundo que o cerca. No romance de Alcy Cheuiche há
uma realidade que corresponde a um período histórico datado: a Revolução Farroupilha, cuja
veracidade é atestada por documentos, é anterior ao discurso, tratando-se de uma obra
representativa. Logo, sob esse aspecto é um texto que se insere em um contexto realista como
um nível de representatividade de linguagem, estando a serviço da história a ser contada,
fazendo assim uma reconstituição histórica cuja fonte primária é a História. A diegese do
escritor sulino não tem apenas por objetivo dar conta da realidade histórica, mas da realidade
estética e da problematização da realidade exterior, seja ela qual for. Desse modo, a ficção do
escritor gaúcho não visa apenas colocar a presença da realidade exterior, mas interrogar essa
presença, colocá-la em questão: eis uma das qualidades do texto literário. Por outras palavras,
a partir do momento em que a realidade torna-se uma matéria estética, sofre uma
transformação, na medida em que sua reprodução deixa de ter um fim em sim mesma, para se
2653

FREITAS, Maria Teresa de. Literatura e história: o romance revolucionário de André Malraux. São Paulo:
Atual, 1986.
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tornar outra realidade. É o caso de A guerra dos farrapos, em que o ficcionista apropriou-se
de um determinado momento da História, a trajetória dos heróis farroupilhas, para transformála em outra realidade de cunho ficcional, mas que mantém o mesmo referente dos sujeitos
históricos factuais. Os documentos históricos registram que a guerra dos farrapos deixou à
História vários heróis cuja ideologia era de um Rio Grande em igualdade com os demais
estados do Brasil.
No segundo capítulo “A invasão de Porto Alegre,” o escritor reconstitui
historicamente o ano de 1835 com a tomada da cidade de Porto Alegre pelos farroupilhas:
Nascia o sol do dia 20 de setembro de 1835. O sol que brilharia nas
lanças e espadas dos farroupilhas, em marcha sobre Porto Alegre.
Recebida as mensagem, de Bento Gonçalves, Onofre Pires e Gomes
Jardim movimentaram seus homens em direção à Várzea, atual Parque
Farroupilha. Na ausência de Silvio, toda a Guarda Municipal
Permanente, com exceção dos comandantes e do corneteiro, havia
deserdado e aderido aos farroupilhas. Eram mais de duzentos homens
que marchavam sobre a capital. (p. 27).
Essa representação vai ao encontro do que os documentos históricos registram.
Segundo Dante Laytano2654, a tomada de Porto Alegre foi o primeiro feito de armas dos
farrapos. No dia 29 de setembro de 1835, Onofre Pires e Gomes Jardim com suas legiões
republicanas ocuparam a capital da província. O Presidente Fernandes Braga fugiu para o
Rio Grande. Bento Gonçalves entrou, no dia seguinte, em Porto Alegre.
De acordo com Teresa Martins de Freitas, nos romances históricos agem e vivem
personagens cuja vida paralela é inventada pelo autor. O ficcionista inventa uma vida
paralela, a criação de um mundo fictício, a história, partindo de uma realidade concreta, a
História. Desse modo, tanto na História quanto na Ficção as personagens são representações
do real. Assim no terceiro capitulo “A reação dos imperiais” as notícias da Revolução
Farroupilha são informadas através da conversa entre uma personagem histórica, Silvestre
Nunes – filho de Teixeira Nunes, e outra ficcional, tio Pedro, sobre a primeira e a segunda
invasão dos revolucionários a cidade de Jaguarão, que resultou no fracasso dos farroupilhas,
pois os imperiais resistiram ao assalto. De acordo com os registros históricos, a primeira
invasão a Jaguarão ocorreu em 19 de dezembro, mas os legalistas com as forças navais da
escuna Gravataí, comandada por Barbosa Lomba, e com a ajuda da Guarda Nacional,
impediram o avanço dos rebeldes. O segundo assalto farroupilha a cidade de Jaguarão foi
em junho de 1836. A legião farrapa de 280 homens, sob o comando de Antônio Amaral,
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LAYTANO, Dante. de. História da república rio-grandense. (1835-1845). Porto Alegre: Sulina, 1983.
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tentou pela segunda vez invadir a cidade. No entanto, os imperiais os esperavam fortemente
armados, matando o chefe farroupilha, Antônio Manoel do Amaral Mena, juntamente com
treze revolucionários.
No quarto capitulo “A Republica Rio-Grandense”, constatamos que há uma
reconstituição histórica da proclamação da República Rio-Grandense por Antônio de Souza
Neto na cidade de Jaguarão. Por intermédio da conversa entre duas personagens ficcionais,
Pedro e Lucas, o general Neto pergunta-lhes “Como se proclama uma republica?” (p. 53).
Os registros históricos informam que após dois dias do combate de Seival, Antônio de Souza
Neto, nos campos dos Menezes, à margem esquerda do rio Jaguarão proclamou a Republica
Rio-Grandense.
No quinto capitulo intitulado “No calabouço do Rio de Janeiro” é reconstruído o
período em que Bento Gonçalves foi capturado pelos imperiais, e enviado, juntamente com
um jornalista, Pedro Boticário, às masmorras do Rio de Janeiro. O líder farroupilha tenta
fugir, mas desiste da fuga Pedro porque Boticário não consegue passar pela abertura da cela
feita pelo general farrapo. De certa forma, essa reconstrução vai ao encontro dos
documentos históricos, pois, segundo Dante Laytano. O líder farroupilha desistiu da fuga
para não abandonar o companheiro de cela.
De acordo com Maria Teresa de Freitas, há uma distinção fundamental quanto ao
tratamento do tempo ente a História e a Ficção. A primeira utiliza-se do tempo cronológico,
o das datas calendarizadas, a segunda joga com as inversões temporais; interrompendo o
passado e invertendo o tempo cronológico, deslocando o presente, passado e futuro. Desse
modo, no capítulo estudado acima, é confirmada a assertiva da autora de Literatura e
história, pois o escritor se utilizou tanto das datas calendarizadas quanto das inversões
temporais. Podemos citar como exemplo o combate do General Bento Gonçalves na ilha de
Fanfa, as margens do rio Jacuí: “seu pensamento febril voltou ao dia 4 de outubro de 1836.
Há cinco anos, no meio do rio Jacuí, a ilha de Fanfa dividia as águas barrentas em dois rios
paralelos. Dentro da ilha, surpreendidos ao tentar atravessar o rio, os farroupilhas vendiam
caro a vida. Bento Gonçalves recordou a fisionomia derrotada dos seus soldados”. (p.67).
De certa forma, essa citação vai ao encontro dos registros históricos. Segundo Dante
Laytano, o general Bento Gonçalves concentrou suas forças na ilha de Fanfa, no Rio Jacuí.
No entanto, foi traído por Bento Manoel Ribeiro, ex-farroupilha, e juntamente com Onofre
Pires; Pedro Boticário e alguns soldados revolucionários, foi enviado ao Rio de Janeiro
como prisioneiro.
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No capitulo sexto, “Um assassinato nas Missões”, percebemos uma reconstituição
precisa do assassinato de João Manuel de Lima e Silva, comandante do batalhão de armas
dos farrapos, pelo índio Roque. Os documentos históricos registram que o oficial farroupilha
foi morto em 28 de agosto de 1837 quando se encontrava em um batizado perto de São
Borja.
No sétimo episódio do romance, “A fuga da fortaleza do mar” há um relato
fidedigno da fuga do líder farroupilha da fortaleza do mar, com sede na Bahia, auxiliado por
políticos baianos: “Era o dia 10 de setembro de 1837. Bento Gonçalves estivera na prisão
durante onze meses e seis dias. Ainda levaria dois meses para chegar ao Rio Grande. E mais
alguns dias para assumir a Presidência da Republica”. (p.93). Os registros históricos
informam que logo após ter conseguido permissão para tomar banho de sol, o prisioneiro
consegui evadir-se da fortaleza do mar. Alguns meses depois, o general farrapo foi
nomeado presidente da Republica Rio-grandense.
Conforme Teresa de Freitas, nos romances históricos agem e vivem personagens
históricas que, transpostas à ficção não apresentam mudanças. Na ficção do escritor sulino,
algumas personagens são cópias reais tanto de Bento Gonçalves quanto de seus
colegionários como David Canabarro, Antônio Corte Real, Onofre Pires e José Garibaldi.
No oitavo capítulo “Piratini, 20 de setembro de 1835”, aquele que conta a história dá
detalhes da vida cultural dos envolvidos na Revolução Farroupilha em uma comemoração à
semana farroupilha, apresentando várias personagens históricas factuais como David
Canabarro e Antônio Corte Real cuja descrição vai ao encontro dos documentos históricos.
No nono, episódio, “Anita Garibaldi” tanto a descrição de José Garibaldi quanto de
Anita Garibaldi vai ao encontro dos registros históricos. Nesse capitulo teremos uma
reconstrução detalhada da tomada da cidade e Laguna cuja invasão foi feita por Garibaldi e
ficou conhecida na História como a travessia dos Lanchões. “Lajes já estava em poder dos
liberais. Bento Gonçalves resolveu enviar Canabarro e Teixeira Nunes por Terra e Garibaldi
por mar para invadirem Laguna” (p.117). De acordo com Dante de Laytano, as forças
navais pertenciam a Garibaldi, as terrestres; a David Canabarro e Teixeira Nunes. Assim, a
invasão de Laguna ficou sob o comando de José Garibaldi auxiliado por correligionários
italianos.
O décimo capitulo “Olho por olho, dente por dente” dá-se em torno do decreto criado
por Bento Gonçalves cuja lei instituía que para cada oficial negro morto ou torturado por
tropas imperiais seria eliminado, de forma cruel, um soldado imperial. Para dar veracidade
ao seu discurso, o escritor transcreve na integra as palavras do general Bento Gonçalves:
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Desde o momento em que houver notícia certa de ter sido açoitado um
homem de cor a soldo da República pelas autoridades do Brasil, o
general Comandante em Chefe do Exército, ou Comandantes das
diversas Divisões do mesmo, tirará a sorte aos Oficiais de qualquer
grau que sejam das tropas imperais nosso prisioneiro e fará passar
pelas armas aquele que a mesma sorte designar. Cassapava, 11 de
maio de 1839. Bento Gonçalves da Silva – Presidente da República –
Domingos José de Almeida – Ministro dos Negócios do Interior,
Fazenda e Justiça. (p.123).
O décimo - primeiro, “O Barão de Caxias” é uma biografia dessa personalidade
histórica que também vai ao encontro dos documentos oficiais. Nesse capítulo, o narrador
conta as principais guerras ocorridas no país, como a Sabinada, a Balaiada; o levante de
Minas Gerais, e as estratégias de Duque de Caxias para eliminar o movimento
revolucionário no Rio Grande do Sul:
Restava apenas um foco subversivo em todo território brasileiro mais
importante de todos eles, a República Rio-Grandense. Os farroupilhas
continuam senhores de mais de metade do território da província.
Após a maioridade de D.Pedro II, as tentativas de paz haviam sido
tentadas sem nenhum sucesso. O general Antônio Netto havia dado a
palavra final sobre o assunto, quando consultado por Bento
Gonçalves: “Enquanto eu tiver mil piratinienses e dois mil cavalos, a
resposta é esta” E bateu no copos da espada”. (p.146).
No décimo segundo episódio, “Alegrete, verão de 1843” principia pela discórdia entre
os farrapos na cidade de Alegrete. O general Bento Gonçalves e seu primo, Onofre Pires,
estão com as relações estremecidas. O general Bento Gonçalves discursa e exige fidelidade
dos seus homens, mas a relações entre os farrapos já estavam acirradas:
Dois meses dessa fala de Bento Gonçalves, três ministros haviam se
demitido. Antônio Vicente da Fontoura encontrou abrigo na minoria
parlamentar formada de oito deputados. Onofre Pires uniu-se aos
dissidentes e com eles Lucas de Oliveira. Os ataques ao presidente da
república perderam qualquer moderação protocolar. As discussões
estéreis perturbaram a elaboração da Constituinte. Alegrete parecia um
barril de pólvora prestes a explodir. Criando boatos e jogando uns
contra os outros, o vice-presidente, Antônio Paulo da Fontoura, mais
conhecido como Paulino, liderava a horda dos intrigantes. (p.155)
Esse capitulo termina com o assassinato de Paulino da Fontoura e cujas investigações
policiais apontaram como suspeito o general Bento Gonçalves. No entanto, a verdadeira
causa dessa morte foi encomendada por um marido ciumento. Todo esse capitulo ratifica o
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que está nos registros históricos. De acordo com Dante Laytano, “o ciúme armou o braço de
um marido incomplacente e o escritor enamorado pagou, a 13 de fevereiro de com a vida2655.”
No décimo terceiro capitulo, a rivalidade entre Bento Gonçalves e Onofre Pires tornase constante e os dois confrontam-se em um duelo. O líder farroupilha fere o primo em um
dos braços. Ele mesmo tenta estancar o sangue, rasgando um pedaço da sua túnica, no
entanto, três dias após Onofre Pires entraria em óbito devido aos ferimentos: ”No amanhecer
do dia 3 de março de 1884, Onofre Pires morre em sua tenda na campanha. a gangrena
envenenou-lhe o sangue.”(p. 165). Conforme o historiador Dante Laytano, Bento Gonçalves
vence Onofre no duelo. Entretanto, o ajuda a estancar o sangue dos ferimentos recebidos, no
entanto, o socorro foi em vão. Onofre Pires viria morrer. Consumara-se a tragédia de 27 de
fevereiro de 1844, nas pontas do Sarandi. Três dias depois, 3 de março, falece o gigante
Onofre Pires da Silveira Canto, herói de 35, amigo e parente do líder farroupilha.
No décimo quarto e último capítulo, “Toque de silêncio. O romancista ”através de
uma narrativa ficcional reconstrói a morte do general Bento Gonçalves:
Faz frio no alto da coxilha. È o dia 18 de julho de 1847. Pouco mais
de dois anos depois da paz. Está aberta a porta da sala de visitas.
Muitas pessoas aguardam em silêncio. Em cada rosto uma expressão
de dor. Passo por elas e me dirijo ao quarto. Cheiro forte de cânfora e
de álcool. Apoiado contra os travesseiros, Bento Gonçalves acaba de
morrer. No mesmo barco que o trouxe de Triunfo, seu corpo é levado
até o Camaquã. O enterro é simples. Poucos amigos estão na estância
do Cristal. Mas um deles guardará seu túmulo. Nico Ribeiro, o exescravo e corneteiro. E os gaúchos, passando pela estrada, ouvirão
muitas vezes o clarim. É o toque de silêncio de uma guerra. Que até
hoje não chegou ao fim. (p. 174).
Mesmo sendo uma história ficcional, a descrição da morte de Bento Gonçalves vai ao
encontro do que os historiadores registram, pois a grande maioria é unânime ao afirmar que o
líder farroupilha morreu no anonimato e cercado de poucos amigos. Nesse mesmo capítulo
temos um episodio histórico que até hoje é cercado por mistério, o massacre de Porongos. A
narrativa de Alcy Cheuiche também dá ênfase a esse momento, fazendo a mesma pergunta
que até hoje a História não nos respondeu: “Teria havido um plano maquiavélico para
eliminar os ex-escravos? O massacre do Cerro de Porongos continua a espera de uma
explicação?” (p.169).

2655

LAYTANO, Dante de. Op. cit. P. 113.
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Segundo Teresa de Freitas, as técnicas de autentificação do discurso são as referências
ou pontos de ligações históricas que inscrevem a narrativa em uma realidade extratextual
anterior ao discurso. Elas são elementos secundários que rodeiam ou situam fatos históricos
principais, autentificando-os. Para a teórica, o historiador refere-se às fontes consultadas,
enquanto o romancista raramente o faz, com exceção do novo romance histórico, em que o
ficcionista utiliza-se de documentos oficiais, na maioria das vezes, citados em notas de
rodapés ou incorporados ao discurso, conferindo-lhe autenticidade. Alcy Chuiche na obra A
guerra dos farrapos, transcreve os fatos históricos, demonstrando ter como fonte de
inspiração a História. Podemos citar como exemplo. O tratado do Ponche Verde, na página
170, que é transcrito na integra pelo romancista. Outro exemplo é a transcrição, na página
148, também na integra, do discurso do Barão de Caxias, pedindo adesão do povo gaúcho às
causas imperiais.
Ao se preocupar com a relação criteriosa desses documentos, o escritor procurou ar
um cunho de veracidade a Ficção, demonstrando que a História lhe serviu como fonte de
inspiração. Dessa forma, a utilização de documentos ocorre de duas formas, em algum
momento são citados; em outro, são incorporados ao discurso. No primeiro caso, o objetivo é
simplesmente autentificar as informações veiculadas, atribuindo-lhes um cunho documental,
no segundo o narrador tem por objetivo mesclar o discurso histórico ao ficcional. Ao se
utilizar de documentos de existência comprovada, o escritor assume o papel de historiador
que procura sempre provar a veracidade do que diz, envolvendo-se o mínimo possível com o
seu discurso. A narrativa em análise ainda se apresenta como uma enunciação histórica, dando
a impressão que os fatos são colocados como se produziram na medida em que aparecem no
horizonte da História.
Para Teresa de Freitas, as aventuras individuais desenrolam-se em torno da angústia
profunda com o afrontamento do indivíduo com a História, provocando suas lutas contra as
razões do Estado. Esse é o verdadeiro obstáculo do herói trágico e o verdadeiro sentido dessa
luta; a interrrogação que o homem coloca à História quando com ela se confronta, é ainda o
ponto de contato entre o romance e o poema trágico. É o caso de Bento Gonçalves porque o
afrontamento com o Estado, a luta contra o império, provoca a sua queda. Quanto a regra da
bienséance, citada por Teresa de Freitas, que aconselhava ao dramaturgo trágico evitar chocar
os espectadores pelas cenas de violência, não é obedecida pelo escritor pois as descrições dos
campos de batalha são repletas de violências:
Assim, de repente, o silêncio voltou. Noa alto do céu azul dois urubus
começaram a voar em grandes cíirculos, perdendo altura Na terra, os
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vencedores socorriam os feridos, identificavam os mortos. Joca tavares
apeou-se ao lado do cadáver de Silvestre Nunes e começou a soluçar.
Jerônmo vomitava sangue, amparado por Serafim Caetano, e não tardou
ao morrer. Pedro Nunes estourou os miolos do cavalo bragado, que
ainda pateava em desespero.
Ao longo do trabalho concluímos que ao reconstruir com fidelidade em sua obra
episódios relacionados à Revolução Farroupilha, o escritor demonstrou ter feito uma pesquisa
histórica profunda em torno desse assunto.Para ratificar tais palavras, transcrevermos as
palavras laudatórias de Artur Ferreira Filho sobre o prêmio Ilha de Laytano, criado pelo
historiador Dante de Laytano, conferido à A guerra dos Farrapos como o melhor livro do ano
do sesquicentenário da Revolução Farroupilha:
Trata-se, como se lê em sua apresentação, de uma ”narrativa”
romanceada dos principais acontecimentos da revolução republicana”
irrompida nesta província do extremo Sul,, em 20 de setembro de
1835.Uma narrativa romanceada equivale dizer um romance histórico,
uma ficção histórica, na elaboração da qual o escritor procura,
conservando a integridade da história, fazê-la mais sedutora, sem,
contudo, deixá-la menos verdadeira. Vosso livro, de história
romanceada, mais história que romance é belo e oportuno. Ocupa-se
da Revolução Farroupilha, quando o Rio Grande comemora um século
e meio daquele glorioso acontecimento histórico.(p.9.).
Desse modo, constatamos que Alcy Cheuiche ao representar a trajetória de heróis
sulinos como Bento Gonçalves, Antonio Corte Real, Teixeira Nunes e outros recorreu à
realidade concreta, utilizando-se da polifonia discutida por Bakhtin de que todo o texto é uma
matriz do outro. Assim, Alcy Cheuiche utilizou-se tanto do tempo da História quanto do da
Ficção ao construir uma narrativa de cunho ficcional extraída da realidade concreta
assemelhando-se à realidade ficcional. Portanto, a obra foi classificada, na nossa visão, como
uma metaficção historiográfica porque as personagens históricas atuam e participam da
narrativa, não sendo apenas meras figurantes da ação. Constatamos ainda que ao representar
esses momentos históricos e decisivos da Revolução Farroupilha, o romancista teve por
objetivo resgatar a história dos heróis farrapos que lutaram em defesa dos seus ideais de
igualdade e de liberdade. Ao analisarmos o tempo na obra de Alcy Cheuiche, percebemos que
utilizou-se, com muita habilidade, tanto do tempo da História, por intermédio de datas
calendarizadas, quanto do da Ficção, com saltos temporais entre o passado e o presente. Isso
serviu tanto para situar o leitor no universo histórico quanto para demarcar a fronteira entre a
História e a Ficção. No que concerne ao tempo da aventura, constatamos que houve uma
intenção deliberada do romancista em quebrar a linearidade da História para explicar algum
acontecimento que o escritor desconhecia.
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Ao se apropriar de documentos da realidade concreta como do decreto de Bento
Gonçalves, do discurso de Duque de Caxias, pedindo auxílio para eliminar os farroupilhas, e
das palavras, na integra do Tratado de Ponche Verde, o ficcionista, além de conferir
verossimilhança à narrativa adotou a postura de um historiador que sempre procura dar
plausiblidade ao seu discurso.
Quanto à regra da bienséance, constatamos que ao não obedecê-la, o ficcionista teve
por objetivo dar um tom de heroicidade aos heróis farroupilhas que assim entraram na
imortalidade da História. Além disso, concluímos que o papel da memória também
desempenha dois motivos primordiais na narrativa. O primeiro é o de contar ao leitor a saga
dos heróis farroupilhas. O segundo, diz respeito ao fato de ser atribuída à memória o papel de
protagonista porque é através dela que o narrador resgata a História da Revolução
Farroupilha.
Percebemos ainda, que embora a História seja a linha diretriz. O centro em torno do
qual a narrativa se organiza, o universo fictício, em que coexiste, tem seu referente próprio,
tirado do imaginário o autor, que não apenas se sobrepõe ao histórico, mas interage com ele.
Assim a Ficção se apodera por vezes da História com fins especialmente literários; elementos
romanescos se interpõem aos elementos históricos, a história se confunde com a História, é
invadida pela Ficção.
Percebemos, enfim, ao longo dessa análise o desejo do escritor em fazer uma
reconstituição histórica, no entanto respeitando as qualidades de um texto literário, como a
estética da obra e a recepção do leitor e delimitando assim as fronteiras e as peculiaridades
entre os dois gêneros. Desse modo, ele coloca o leitor diante de um universo concreto e real,
externo ao texto literário. Ao incorporar em seu discurso episódios históricos, atestados pela
História, mesclando-os com os ficcionais, o escritor tenta preencher as lacunas da História,
fazendo assim uma reconstituição fiel da Revolução Farroupilha e dando ao leitor a impressão
que as cenas representadas reproduzem o que poderia ter se passado.
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RESUMO DEL TRABAJO:

El trabajo tiene por objetivo analisar como La História sérvio como fuente de
inspiracion em La guerrilla de los farrapos de Alcy Cheuiche. Para eso, haremos comparación
entre La Historia y La ficción, usando como base teórico alguns historiadores sobre La
Revolución Farroupilha, más allá de estudiosos de la frontera entre dos gêneros.
Palavras clave: romance historico; Historia; Revolución Farroupilha.
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“HISTÓRIAS DA TETÉ”:
O INÉDITO MANUSCRITO DE PEDRO WAYNE
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Instituição de origem: UFPel
E-mail do autor: cris@ufpel.tche.br
Apresentação: Cristina Rosa é Pedagoga (UFSM) e Doutora em Educação (UFRGS).
Trabalha na Faculdade de Educação da UFPel no campo da alfabetização, leitura e literatura
infantil. Lidera o grupo de pesquisa Escritas, Leitores e História da Leitura (CNPq/ 2009) e é
uma das tutoras do Grupo PET/Educação. Em 2011, realizou Estágio Pós-Doutoral sob
orientação de Graça Paulino na FaE/UFMG, no qual analisou um impresso para alfabetizar
elaborado pelo ficcionista Erico Verissimo em 1936.
Resumo: Inserida em três campos de estudo (a Literatura, a História e a Educação), apresento
a pesquisa a respeito do manuscrito “Histórias da Teté”, uma narrativa infantil em três tomos
cujos personagens são as letras do alfabeto, do escritor de literatura sul-rio-grandense Pedro
Wayne (1904-1951). O objetivo da investigação foi inserir o manuscrito na história da cultura
escrita e vinculá-lo ao conceito de letramento literário (PAULINO, 2010). Ao trazer à tona
uma inédita fonte do romancista, pude realizar estudos a respeito dos vínculos da fonte com a
literatura infantil brasileira, que nos anos 20 e 30, dava seus primeiros passos. Elaborada entre
os anos 1937-1942, “Histórias da Teté” concorre para o fortalecimento de um tipo de texto – o
narrativo literário – e possui um discurso destinado à infância brasileira, ainda sendo
“inventada” á época. O estudo foi desenvolvido entre 2007 e 2009, resultou em uma
publicação que aborda a biobibliografia de Wayne e apresenta a transcrição – na íntegra – do
manuscrito, além de estudos decorrentes de seu conteúdo e forma. O manuscrito “Histórias da
Teté”, uma raridade entre a produção de Pedro Wayne, o interessante autor de “Xarqueada”, e
merece ter acento na historiografia da cultura escrita.
Palavras-chave: Manuscrito; Literatura Infantil; Pedro Wayne.

INTRODUÇÃO
“Histórias da Teté”, esse original e instigante manuscrito legado por Pedro Wayne à
história da Cultura Escrita do Rio Grande do Sul merece todas as distinções: historiográficas,
literárias, pedagógicas. Manuscrito e ilustrado na primeira metade do século XX, mais
precisamente no final dos anos 30, e tendo como intuito inserir a filha caçula no mundo da
leitura, “Histórias da Teté” é uma “narrativa original, que mescla elementos das cartilhas com
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características da literatura infantil, tais como enredo e personagens” (ZILBERMAN in:
ROSA, 2009, p. 11-18).
Ao encontrar, entre os guardados da família, os três tomos originais manuscritos por
Wayne, pude dar início a uma relação de admiração e curiosidade pelo poeta e romancista
que, criança ainda, veio ter em Pelotas, cidade onde estudou e se tornou adulto. O escritor –
que nasceu em 1904, no dia 26 de fevereiro em Salvador – é herdeiro de uma culta família de
escritores, poetas, trovadores, bravos. Leitor voraz, politizado, corajoso e profundamente
sensibilizado pelo sofrimento, as palavras inventadas em sua obra inauguram uma estética e
uma escrita que, hoje, podem ser admiradas com mais intensidade.
Ao realizar a análise metodológica de “Histórias da Teté” - seguramente, a mais
relevante contribuição de Wayne à história da Literatura Infantil brasileira – parti do
pressuposto de que é possível registrar a história “a partir de qualquer traço ou vestígio
deixado pelas sociedades passadas” (LOPES & GALVÃO, 2001, p. 81). A análise resultou na
publicação da obra “Um alfabeto à parte: Biobibliografia de Pedro Rubens de Freitas Weyne,
o Pedro Wayne”. Nela, resgato parte significativa da vida e da obra do autor e argumento pelo
assento de Wayne na historiografia da literatura infantil brasileira.
Lendo a obra de Wayne, conhecendo sua história e entrevistando familiares e amigos,
pude perceber que as “Histórias da Teté” não foram escritas para serem partilhadas apenas
pelas crianças da família. Observando o cuidado que teve ao produzir artesanalmente seus três
volumes que foram guardadas por um longo tempo e reveladas para a pesquisa pela
generosidade da herdeira, pareceu-me que Pedro Wayne desejava ser encontrado, partilhado,
conhecido até mesmo por sua linguagem destinada à infância.
Ao defrontar-se com a transcrição do manuscrito, Regina Zilberman (in: ROSA, 2009,
p. 11-18) afirmou que “o autor radicado em Bagé foi capaz de oferecer à sua filha um produto
similar a uma época em que questões sobre alfabetização e letramento não eram discutidas, e
nem mesmo a literatura infantil, no Rio Grande do Sul, oferecia exemplos de criatividade e
renovação”.
Observando o manuscrito original em forma de trilogia, elaborado entre os anos 1936
e 1941, percebi que o projeto de Wayne produziu uma peculiar concepção de infância, de
alfabetização, ilustração e leitura, uma raridade para a época. Além disso, oferecem uma
concepção de editoração: os três livros em tamanho A5 foram nomeados, encadernados e
ilustrados pelo escritor; os miolos – originalmente folhas de papel branco em formato A4,
dobradas ao meio – são unidos às capas – feitas de papel resistente, provavelmente um
reaproveitamento de outro impresso – por um cordão de algodão rústico passado entre furos.
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Entremeadas às demais, há ilustrações dos grafemas apresentados e dos personagens: esboços
de Wayne retratando-se e a sua família. Nos outros dois manuscritos, não há ilustrações, mas,
eventualmente, o grafema apresentado é desenhado três ou quatro vezes maior que as demais
letras empregadas para a escrita. Esses elementos – o papel da capa, as ilustrações, a costura à
mão, o cordão que une as páginas – indicam o caráter perfeccionista de Wayne que, aos
moldes dos primeiros estudantes europeus que não dispunham da imprensa para seus cadernos
de textos (GATTI JR, 2005, p.381), se tornava um editor e um gráfico.
A memória familiar cultuada por alguns dos herdeiros de Wayne, especialmente a
filha Ester, é que possibilitou a preservação dessa obra; a ela e sua original forma de
organização, o meu respeito como pesquisadora. Ao IHGRGS, especialmente ao Professor
Sérgio Alves Teixeira, um agradecimento é devido pelo cuidado, interesse e senso de
preservação da memória da Cultura Escrita.
Acredito, assim como Regina Zilberman (2009, p. 17) que, em “Histórias da Teté”,
Pedro Wayne pôde “dar vazão a um texto inteiramente revolucionário que, passados quase
setenta anos de sua elaboração, mostra-se ainda novo e inovador, como se tivesse vindo à luz
há muito pouco tempo”.
A HISTÓRIA E A ESCRITURA DE UM BRASILEIRO
O escritor Pedro Wayne2656 viveu e escreveu na primeira metade do século XX.
Nascido em 1904 e precocemente falecido em 1951, o poeta e romancista foi editado no Rio
Grande do Sul (Globo, 1931, 1935, 1943 e 1947) e no Rio de Janeiro (Guanabara, 1937 e
Pongetti, 1942). Sua obra é pouco conhecida e muito rara. Entre seus textos inéditos, um
manuscrito que, a um primeiro olhar, pode ser descrito como uma cartilha para alfabetizar. No
entanto, é um interessante livro de literatura que inova ao apresentar linguagem adequada a
infância em um projeto de alfabetizar letrando.
Em 1927 e como Escriturário a serviço do Banco Pelotense radicou-se em Bagé, uma
cidade do interior o RS que vivia da produção e comércio do charque. Ali conheceu grandes
amigos como Paulo Thompson Flores, Pelayo Peres e Fernando Borba. Foi na companhia de
Borba que teve seu primeiro encontro com Leopoldina Almeida Calo, com quem se casou em
maio de 1928. O primeiro filho do escritor – o poeta Ernesto Wayne – nasceu no ano seguinte
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Pedro Rubens de Freitas Weyne nasceu em Salvador (1904) e, com a família, radicou-se no RS em 1907. É
oriunda de uma família de escritores, entre eles, Emília Freitas (abolicionista que publicou “A Rainha do Ignoto”
em 1889). Adotou o sobrenome Wayne desde seu casamento, em 1928. Segundo seus estudiosos, Wayne pode
ser considerado um “modernista” desde “Versos Meninósos e a Lua” e “Dina”. Vivendo a adultez em Bagé,
Pedro é mais conhecido por seu romance ”Xarqueada” (Globo, 1937).
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(14 de abril de 1929). Os demais filhos, Dolores (1930-1945), Ramón (1932) e Ester (1936) para a qual ele escreveu “Histórias da Teté” – completam a família do escritor.
Sua estréia em livro foi aos 27 anos com “Versos Meninósos e a Lua” (Porto Alegre:
Globo, 1931). Tendo como subtítulo “Ensaios”, foi considerado um livro de poesia
modernista por seus leitores, entre eles, Oswald de Andrade e Jorge Amado (BORBA, 1936).
Para o amigo, Pedro era um poeta “na acepção lógica do termo” e havia nascido “com a
infecção desse mal terrível que não se cura e se agrava pela vida em fóra” (BORBA, 1936, p.
130). Com esses mesmos amigos Wayne experimentou: criou, publicou e distribuiu três
edições de um jornal, o “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ” que, segundo depoimentos
orais, feriu suscetibilidades e foi condenado ao desaparecimento.
Seu segundo livro de poesia – Dina – foi escrito em homenagem à mulher,
Leopoldina. Publicado pela Editora Globo em 1935, nele Wayne declara sua condição de
adulto apaixonado e pensador: pensa sobre o passado, a mulher que deseja, a boemia, a morte
e o impacto de sua morte na vida dos que ficam. O livro apresenta vinte e cinco poesias
distribuídas em quarenta e oito páginas divididas em três partes. A primeira parte contém
nove poemas (Olhos nos olhos/ Se eu fosse o rei/ Festa/ Poema dum homem abstrato/ Calculo
Fácil/ Marinheiro encantado/ Momento/ Ela é/ Recepção da que quero); a segunda, cinco
poemas (Figuras de passar/ Reformando/ Conversa com os Santos de Junho/ A semana/
Mulher) e a terceira, onze: Dia Boêmio, Brinde da tarde, Musica antiga, Prisma, O pássaro
que ia pra lua, Bola de cristal, Água mansa, Recadinho ao busto de Camões, Poema de mim e
dos meus, Poema dos Tamanhos e Tarde da noite.
O primeiro e mais importante romance foi publicado em 1937. “Xarqueada” chegou
ao público através de Editora Guanabara do Rio de Janeiro e foi considerado um dos
primeiros romances modernistas do Rio Grande do Sul. Sobre essa época Lajolo e Zilberman
(1999, p. 51) escreveram: ”Durante esse primeiro esforço de modernização, a vida rural passa
por uma revisão ideológica, sendo condenada pelo que contém de retrocesso e dependência. O
regionalismo, tendência literária que se intensifica no início do século XX, altera o tom
romântico legado por Alencar e Taunay, adotando uma postura crítica e atacando o arcaísmo
que representava”.
Seu próximo romance – “Almas Penadas” – foi publicado em 1942 pela Editora
Irmãos Pongetti do Rio de Janeiro. Sobre a obra, Mario de Andrade escreveu: “Essas ‘almas
penadas’ são das mais penadas e das mais angustiosas que me tem visitado ultimamente (...)”,
segundo Ernesto Wayne (WAYNE, 1982, p. 12). Incansável, Wayne publicava quase que
diariamente nos jornais locais e colaborava com outros fora de Bagé. Correspondia-se com
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amigos escritores, artistas e poetas. Nas cartas – parte delas tombadas na Casa de Cultura
Pedro Wayne em Bagé – lamentava ter pouco tempo para fazer o que mais gostava: escrever.
Na noite de 28 de julho de 1943, um ano depois de “Almas Penadas”, Pedro Wayne
proferiu uma conferência denominada “Arte pela Arte e a Questão Social”, publicada logo a
seguir com o título de “À Absoluta Animadora”, pela Globo. Nessa conferência propõe-se a
defender a teoria de que o artista é “um criador, nunca um adaptador aos meios sociais
daquilo que desvendou” além de debater a agitada e combatida atitude que chama de “arte
pela arte”. Nesse texto, o escritor pretende que “o artista puro” seja reabilitado, pois este é um
“emissário do futuro”. Ao analisar a Semana de Arte Moderna Wayne afirma que foi um
“movimento” que deu início “à indisciplina de São Paulo” (Wayne, 1943, p. 34). Para Wayne,
“a semana de arte moderna (...), sem dúvida alguma, se tornou o segundo movimento
nacional, que de fato transformou radicalmente o país. (...)” (WAYNE, 1943, p. 36).
Tendo entre seus amigos alguns dos escritores que estavam criando a literatura
moderna brasileira, em 1945 Wayne integrou a delegação gaúcha de escritores que
participaram do I Congresso Brasileiro de Escritores. No encerramento, foi elogiado por
Oswald de Andrade como um dos escritores importantes do novo momento da literatura no
País. A partir daí, passou a orientar, com outros intelectuais como Carlos Scliar, José Moraes
e Clóvis Assumpção o “Clube de Bagé”, um grupo de desenhistas, gravuristas, pintores e
poetas que, influenciados por Danúbio Gonçalves, criaram o “Clube de Gravuras”. O grupo,
segundo Bastos (2006), foi decisivo para romper o isolamento artístico do sul e isso se deveu,
também, ao prêmio internacional “Pablo Picasso da Paz” recebido em 1951.
Em 1947, em frangalhos pela morte da filha Dolores, Wayne publicou seu último
livro: “Tropel de Aflições”. Contendo dezesseis poemas, foi confeccionado para ser
distribuído entre os amigos, segundo Poty Reis (2008) e depois, uma tiragem pequena foi
produzida pela Editora Globo, 1947. O original, com capa manuscrita e poemas
datilografados, faz parte do acervo doado pela família a Casa de Cultura Pedro Wayne.
Parte do que deixou em andamento foi publicado em “Lagoa da Música” (Livraria do
Globo, 1955), mas uma amostra considerável de sua poesia inédita foi o organizado por
Clóvis Assunção e editado pela Faculdade Porto-Alegrense de Ciências e Letras com o nome
de “Panorama Poético de Pedro R. Wayne”. É um livro com 145 páginas que reúne
fragmentos da obra “Versos Meninósos e a Lua”, poemas que Wayne escreveu entre 1929 e
1930, fragmentos da obra “Dina”, poemas que escreveu entre 1934 e 1945, todos os dezesseis
poemas de “Tropel de Aflições” e poemas inéditos escritos de 1947 até 1950. É a obra mais
completa sobre a produção poética de Wayne e pode ser encontrada em Bibliotecas e sebos.
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Wayne deixou de viver em 13 de outubro de 1951. Filho de Maria Estter de Freitas
Weyne e Rubens de Freitas Weyne – vivos à época da morte do filho, deixou a esposa Dina
(Leopoldina Almeida Calo Wayne), os filhos Ernesto, Ramon e Ester e os onze irmãos. O
poeta Pedro não conheceu nenhum dos 19 netos; quando morreu seus filhos eram todos
solteiros.
O INÉDITO MANUSCRITO DE PEDRO WAYNE
“Histórias da Teté” foi escrito e ilustrado por Wayne no final dos anos 30 e
permaneceu entre os guardados familiares até 2008. A descoberta do manuscrito levou-me a
uma pesquisa de cunho qualitativo que resultou na publicação de uma biobibliografia de
Wayne (ROSA, 2009). Conservado por aproximadamente 70 anos entre documentos, fotos,
livros e demais lembranças na família de Pedro Wayne, a transcrição foi realizada a partir de
cópia do manuscrito original que herdeiros de Wayne ofereceram à pesquisa.
Composto por três livros – “Histórias da Teté”, “Outras Histórias da Teté” e
“Continuam as Histórias da Teté” – o formato original não contém margens e nem numeração
de páginas. Sua base material são folhas A4 dobradas ao meio e “encadernadas”
manualmente. Em cada um dos “livros” há uma capa cartonada ilustrada unida ao miolo por
uma costura à mão. Em algumas páginas do manuscrito há ilustrações que retratam o escritor
e seus familiares, também essas de autoria de Wayne. No fragmento do 1º livro, transcrito a
seguir, foi mantido a grafia e a pontuação original do autor:
Era vez um homem chamado A, era casado com uma senhora muito engraçada
chamada dona B. Dona B tinha uns “bas” muito grandes, e uma barriga
também muito saltada, porque dona B, era muito gorda. O homem chamado A
e a mulher chamada B tinham um filhinho chamado C. Então o senhor A e a
senhora B e o filhinho C, quando andavam juntos, iam caminhando muito bem
e a gente via eles assim A B C. A B C um dia saíram a passear, foram muito
longe da cidade. Chegaram no campo quando já era de noite. Então o A disse
para a mulher, que era dona B, “vamos fazer um abrigo com galhos de arvores
e nos deitamos embaixo dessa casinha, porque a noite esta bem quente e não
faz mal que se durma no campo”. O menino C, ficou logo louco de alegria.
Dormir no campo era para ele uma beleza, o pae A e a mãe B, fizeram a
casinha de galhos de arvores e primeiro deitaram o filhinho C, depois ele e ela
se deitaram também.O senhor A e a senhora B logo pegaram no sono, mas o
menino C, de tão contente que estava nem podia dormir. O céu estava cheio de
estrelinhas, as estrelinhas são creanças também. Elas são filhas do sol e da lua,
e quando crescem viram também soes e luas, a gente não vê muitas luas e
muitos soes, porque quando crescem têm que se empregar noutros logares para
dar luz a outros logares como a terra. Mas bem, uma das estrelinhas viu o
menino C, que deitado de barriga para cima estava muito encantado olhando o
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céu. A estrelinha viu o menino C, e tanto fez, tanto se chegou para a beira do
céu para olhar o menino C, que se descuidou, resvalou e caiu. Veio cair no
chão bem perto do menino C, este quando viu aquela menina tão linda, com um
vestido que brilhava como se fosse de ouro, foi logo para perto dela, para
convidar para brincar com ele. A primeira coisa que fez foi perguntar como se
chamava. Então a estrelinha disse que se chamava D. O senhor A e a senhora B
sentindo falta do menino C, se levantaram e ficaram admirados ao vêr a
estrelinha D, ali junto A B C D, naquela noite nem pensaram mais em dormir.
A estrelinha D, passava horas e horas entretida com o menino C. O senhor A e
a senhora B estavam muito satisfeitos porque agora o seu filho C, tinham uma
amiguinha para brincar, e essa era a estrelinha D. O menino C e a estrelinha D,
estavam sentados na beira de um rio. Atiravam dentro dagua uns pedacinhos de
galhos arvores. Os pedacinhos iam boiando, e quando atravessavam as ondas
davam uns salavancos rapidos, para depois irem bem devagarinho se afastando
para longe. O sol ja estava querendo desaparecer e se espalhava uma mancha
vermelha pelo pelo céu e dentro do rio. A estrelinha D, disse para o menino C,
“eu gosto muito do teu pae o senhor A e de tua mãe a senhora B, sou muito
bem tratada por eles, e todos são muito bous para mim, mas tenho saudades la
do céu onde eu vivia”. Então o menino C, disse para a estrelinha D, “me conta
historias là desse céu que tu gostavas tanto”. E a estrelinha D disse para o
menino C, “eu agora não quero mais ir para là para sempre, porque gosto muito
do teu pae A e de tua mãe B, mas se quiseres a gente pode dar uma fugidinha
ate là e depois voltarmos”. O menino C, ficou logo louco de vontade de saber
como era possível ir até o céu e voltar, porque nunca ouvira dizer que fosse
possível se chegar até o céu e depois voltar para a terra. A estrelinha D,
ensinou o menino C: “É muito fácil, tu sabes que quando faz muito calor, a
água dos rios, dos mares, das lagôas, das poças, se evaporam. Isso é, viram
uma fumacinha tão leve que não se vê, e essa fumacinha vão subindo, ate
chegar bem alto, e são essas fumacinhas que se juntam depois là em cima e
formam as nuvens...” O menino C, ouvia muito admirado a estrelinha D, contar
essa história, pois ele não sabia que as nuvens fossem feitas da agua que se
desmanchava com o calor, virava fumaça. Foi o menino C, perguntou para a
estrelinha D, “mas não somos agua, como é que vamos subir tão alto?” A
estrelinha D disse para o menino C, “é facil, se prometer não dizer nada pro teu
pae A e pra tua mãe B, tão certo como tu ès o menino C, e eu a estrelinha D, te
prometo que haveremos de subir e ir là no céu”. O menino C, prometeu a
estrelinha D, que não dizia nada para sua mãe B nem para seu pae A. A
estrelinha D pegou e subiu para cima duma arvore e começou a cantar. Tinha
uma voz como o menino C, nunca ouvira outra igual. Ela cantando não se sabia
se era um violino que estava tocando ou se eram passarinhos todos juntos, mais
de mil, todos os passarinhos do mundo que cantavam ao mesmo tempo.
Enquanto a estrelinha D, cantava o menino C, sentia que seus olhos, seus
ouvidos, iam vendo e ouvindo coisas maravilhosas. Parecia que uma chuva
enorme de gotinhas verdes, azues, amarelas encarnadas caia e pintava as
arvores, as pedras, o capim tudo o que existia das côres mais lindas possiveis.
Enquanto seus ouvidos ouviam musicas tão boas que ele nem se mexia, louco
de medo que se desse um passo, fosse desmanchar aquilo que estava vendo e
ouvindo. A estrelinha D cantou ate que veio voando um passarinho. Era feito
dumas penas que brilhavam como se fossem todas de diamante: Bem
branquinho, veio brilhando tanto que parecia ate que pegava fogo. O pequeno
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passarinho desceu e pousou no chão perto do menino C, então a estrelinha D,
parou de cantar e veio também para junto deles. O menino C, estava tão
admirado com aquele passarinho cheio de luz , que nem dizia nada. Os olhos
do menino C, estavam parados no pequeno passarinho, e até quase que ja tinha
esquecido a estrelinha D. A estrelinha D, muito dourada, brilhando também se
chegou para perto do menino C, e disse “apresento-te aqui o nosso amiguinho e
que se chama passarinho E”. O menino C, olhou para a estrelinha D, como
tivesse perguntando se ela não ficasse braba se ele abraçasse o passarinho E. O
menino C, vendo que a estrelinha D, ate ficaria contente que abraçasse o
passarinho E, não se conteve, abriu os braços e quando viu estava apertando
contra o peito o passarinho E. Depôs foram para casa. La veio o pae que era o
senhor A e a mãe a senhora B, então o menino C e a estrelinha D apresentaram
o passarinho E. Sentaram-se todos na mesa para tomar café e estavam assim: A
B C D E. Depois o pae A e a mãe B mandaram que o menino C, a estrelinha D
e o passarinho E fossem brincar na calçada. O passarinho disse que uma vez,
quando ele ainda não era nascido, uma mulher esquecera uma pedra de
brilhante do tamanho dum ovo de passarinho em cima da janela que dava para
a rua. A janela era muito alta porque a casa era um arranha-céu, a mãe do
passarinho E, viu a pedra de brilhante e pensou que fosse um ovo dela, porque
a pedra de brilhante era do tamanho dum ovo de passarinho. A mãe do
passarinho E, pensou que fosse um ovo dela que a mulher tivesse tirado do seu
ninho ficava numa arvore ali bem perto. Então a mãe do passarinho E, pegou a
pedra de brilhante, agarrando-a com o bico e levou para seu ninho, botando-a
junto com os ovos que ia chocar para nascerem seus filhinhos. Chocou os ovos
e a pedra de brilhantes também. E o passarinho E, contou que ele nascera dessa
pedra de brilhante, por isso ele era assim tão branquinho e tinha aquele brilho
tão grande. O pae A e a mãe B, tinham vindo na pontinha dos pés e estavam
atrás do menino C e da estrelinha D ouvindo o passarinho E contar a historia.
Então o pae A e a mãe B ficaram muito contentes, se esqueceram que não
queriam que o menino C, a estrelinha D e o passarinho E, vissem eles e se
meteram e falaram alto. O menino C a estrelinha D e o passarinho E se viraram
e viram que o pae A e a mãe B estavam ali. Foi o pae A e a mãe B disseram
que estavam assim tão alegres porque o passarinho E era querido por eles como
se fosse filho. O pae A e a mãe B contaram para o menino C e a estrelinha D,
que a mulher que botara a pedra de brilhante do tamanho de um ovo de
passarinho encima da janela do arranha-céu, fora a senhora B, mãe do menino
C. A senhora B abraçou muito e muito o passarinho E, pois para ela o
passarinho E era como se fosse a sua pedra de brilhante que voltasse para sua
casa. Por isso disse ao passarinho E que queria que ele ficasse morando na casa
deles. Depois foi o senhor A a senhora B, o menino C, a estrelinha D e o
passarinho E, todos juntos para casa. Antes passaram num retratista e tiraram
um retrato de todos que botaram num quadro e penduraram na parêde da sala.
O quadro que era muito bonito, estava assim: ABCDE. Viviam o pae A e a
mãe B querendo o menino C a estrelinha D e o passarinho E como se todos
fossem filhos. E o pae A e a mãe B eram queridos do menino C da estrelinha D
e do passarinho E como se fossem Paes de verdade de todos eles. Depois,
noutro livro essa historia continua” (Wayne, s/d, s/nº).
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WAYNE E A HISTORIOGRAFIA DA LITERATURA INFANTIL
“Histórias de Teté” deve passar a fazer parte da História da Cultura Escrita – em
especial a historiografia da Literatura Infantil – e, para tal, argumentos não faltam. Manuscrito
e ilustrado, é inovador para a época, merece ser incluído nos registros historiográficos por sua
existência (foi preservado) e autoria (um escritor com obra conhecida), por seu enredo (é uma
história para crianças) e linguagem (registro de uma época, produção de léxico, discurso
direto), por seus conceitos (infância, adoção, velhice, trabalho, espaço urbano) e seus
objetivos alcançados (ensinou a ler).
Desde o seu título que ”promete” histórias, Wayne deixa claro que “Histórias da Teté”
não seria apenas a apresentação dos grafemas como personagens, em ordem alfabética e
cumulativamente, como a maioria das cartilhas conhecidas até então. A leitura do manuscrito
permite afirmar que as histórias são para a Teté (apelido da filha), pois as mesmas são
“contadas pelo seu pai”, afirmação que aparece como um subtítulo na capa do 1º livro; nesse
caso, Wayne afirma sua condição de autor.
Metodologicamente há, sim, a retomada constante da ordem alfabética com o intuito
claro de que o ouvinte/leitor a memorize, indicando que o escritor desejava imprimir ao livro
um caráter pedagógico. No entanto, pela complexidade do enredo, pelo volume da obra, uso
de conceitos e vocabulário rico se pode afirmar que “Histórias de Teté” é mais que um livro
de leitura no sentido escolar, podendo ser caracterizado como um livro de literatura.
Entre o espólio de Wayne há indícios de ele pensava sobre o ler e o ensinar a ler. Na
obra “Como se aprende a língua: Curso Geral” (DORIA, 1931) que se encontra no que restou
de sua biblioteca (hoje depositada na Casa de Cultura Pedro Wayne, em Bagé, RS), como em
artigos publicados, especialmente um em 1940, publicado n o Jornal “A Razão”, em agosto de
1940. Nele o escritor analisa criticamente a língua empregada nos impressos disponíveis à
época em uma matéria intitulada “Linguagem Arrevesada”. Diz Wayne: “No Brasil faz muito
pouco tempo que começamos a escrever para o povo. Antes, mesmo os letrados, só de
dicionário em punho para entender as crônicas, os contos, os romances” (A RAZÃO,
17/08/1940).
O manuscrito “Histórias da Teté” ultrapassa o desejo de ensinar a ler,
fundamentalmente pelos conceitos que apresenta, entre eles, infância e proteção à infância,
ironia ao poder dos mais velhos, combate ao trabalho infantil, a adoção como escolha afetiva,
registro da arquitetura e construção civil moderna e a desobediência aos pais, entre outros. Í
inovador pela linguagem claramente destinada ao público infantil que apresenta a
materialização de um ideal que vinha, à época, sendo buscado por escritores como Monteiro
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Lobato, por exemplo. Como poeta, romancista e crítico, Wayne produz palavras, imbuído do
desejo de ser um autor, na mais profunda acepção da palavra, como declara em “Impressões
sobre um livro”, matéria publicada na Revista do Globo em 1933 e na qual afirma:
Já por várias vezes fiz confissão da minha grande simpatia pelos sonhadores.
Assim também demonstrei minha ojeriza pelos burgueses. Se em mim
estivesse, já teria criado um alfabeto à parte, para que não figurassem os
mesmos caracteres dum livro de literatura num caderno de armazém. Dum
poema numa nota de fim de mês. (Pedro Wayne, Impressões sobre um livro,
Revista do Globo, 1933).
Outro argumento para sua inclusão na historiografia da Literatura Infantil pode ser
acionado quando se observa a linguagem empregada em “Histórias de Teté”. Nela há
“renovação do material lingüístico através da incorporação do vocabulário popular” (Ernesto
Wayne, 1989, p. 35), criação de palavras novas e até mesmo, marcas de insubordinação aos
ditames da época e à literatura clássica. Penso que foi a influência modernista que fez com
que Wayne subvertesse um dos cânones herdados, o “falar bem a língua materna”. Oriundo
do modelo exemplar adotado nas escolas no final do século XIX com reflexos até os dias de
hoje, há textos da época que incitam as crianças a cumprir o dever de falar bem a língua2657,
base da nacionalidade. Pedro Wayne brinca: com palavras, com as crianças, com os conceitos
e, por isso tudo, por brincar, é que se torna escritor; um legítimo escritor de Literatura Infantil.
CONCLUSÃO
Como transformar lembranças lacunares em um material que seja possível de
virar história? Como o pesquisador pode, ao mesmo tempo em que, por
exigências da operação historiográfica, modificar a matéria-prima de que
dispõe e respeitar a memória do outro – que foi invadida, vasculhada e
confrontada? Como lidar com o rumor, em geral vindo de pessoas externas ao
círculo familiar, que causa fissuras no mito,em que se transforma, em geral, o
sujeito pesquisado?(...) Como inferir leituras de um indivíduo com base no que
se conservou em sua biblioteca, se nem sempre o que se lê é o que se tem?
Como dar significado às marcas que deixou em seus objetos de leitura?
(GALVÃO, 2007, p.25).
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Na mocidade, nos dias que vem perto, apercebei-vos de bons livros: lede clássicos. Falar bem a língua
materna, não é uma prenda, é um dever. Cumpri-o” (ALMEIDA, in: LAJOLO E ZILBERMAN, LAJOLO,
Marisa & ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil Brasileira: história e histórias. São Paulo: Ática, 1999, p.
42) Esse argumento advinha da defesa de uma língua nacional, o que se pode perceber no fragmento a seguir: “A
língua faz parte da terra. Se quisermos defender a nacionalidade, defendendo o solo, é urgente que defendamos
também, e antes de tudo, a língua, que já se integrou no solo, e já é base da nacionalidade” (BILAC in: LAJOLO
E ZILBERMAN, 1999, p. 41).
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Partindo do pressuposto que “Histórias da Teté” é um livro, podemos afirmar que o
manuscrito habita o espaço que torna próximos um livro de leitura, uma cartilha e um livro de
literatura, pois seu título oferece ao leitor uma expectativa: narrativas do autor vividas por
uma personagem – a filha Ester, cujo apelido é “Teté”. A linguagem, o formato, os cuidados
com a encadernação e as ilustrações são outros elementos que indicam a filiação do
manuscrito de Wayne à insipiente Literatura Infantil à época.
De outro modo e ao mesmo tempo, logo no primeiro parágrafo, o narrador apresenta
os personagens – letras do alfabeto nomeando um pequeno núcleo familiar – em ordem
alfabética e cumulativamente até o final da trama – expondo uma clara intenção de
alfabetizar. Já o conteúdo da trama – questões que giram em torno de sentimentos, valores,
convivência e imaginação da infância e sua relação com os adultos – permite alocar a obra no
espectro dos livros de leitura ou “pedagógicos”.
As questões que orientaram a investigação foram de diferentes ordens e versaram
sobre a contribuição científica que o registro e a análise do manuscrito “Histórias da Teté”
oferecem aos estudos da História da Cultura Escrita, o impacto desse manuscrito na história
dos Métodos e Processos de Ensino da Leitura no Brasil, os conceitos de infância que o livro
apresenta, entre outros. Na transcrição do Manuscrito “Histórias da Teté”, a fonte principal foi
uma fotocópia do manuscrito original fornecido pela herdeira e foi mantida a ortografia,
gramática e palavras criadas por Wayne.
Para a inclusão desse raro manuscrito na História da Cultura Escrita é necessário
considerar o esfacelamento de acervos de escritores, o que não é novidade entre os
pesquisadores que buscam reconstruir histórias de vida e trajetórias intelectuais.

Pelo

contrário, é comum que parte do espólio esteja sob controle da família, de amigos ou mesmo
de colecionadores que não os desejam públicas por temer que desapareçam.
Ao investigar a importância de “Histórias de Teté” na História dos Métodos de Ensino
da Leitura e da Alfabetização no Brasil percebi que ele era mais que um “manual” ou
“cartilha” para ensinar a ler. Pelo contrário, poderia ser filiado à literatura infantil emergente à
época, representada pela obra de Lobato e, logo depois, Érico Verissimo. Narrativa longa –
5.565 palavras – o manuscrito que Pedro Wayne legou à filha Ester é comporto por três
pequenos livros, cada um deles encadernado e com título próprio.
A transcrição de documentos é importante para a História da Cultura Escrita no Brasil
sob vários aspectos, entre eles, o pertencimento ao gênero literário que estava sendo
“inventado” e à história dos métodos de leitura e alfabetização. Além disso, o contexto
histórico e literário que oportuniza o surgimento da obra, o conteúdo lingüístico que o texto
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de Wayne oferece e os significados de infância que a obra registra são aspectos que também
tornam “Histórias da Teté” merecedor de estudos e valor.
Para Zilberman (2009, p. 17) a criação do livro indica a sensibilidade de Wayne, pois,
segunda a estudiosa, “ainda que no âmbito privado e sem pretensões de torná-lo público”.
Pedro Wayne pode “dar vazão a um texto inteiramente revolucionário que, passados quase
setenta anos de sua elaboração, mostra-se ainda novo e inovador, como se tivesse vindo à luz
há muito pouco tempo”. Indagando cobre a condição de Pedro ao elaborar “Histórias...”
Regina considera que Wayne indica ser “um homem letrado, amante do livro e da leitura” e
que foi “sua sensibilidade de poeta, agudizada pelo universo em que vivia, bastou para
motivar, de maneira até certo ponto espontânea, o aparecimento de tal obra” (ZILBERMAN,
2009, p 16 in: ROSA, 2009).
A descoberta, descrição e estudo de “Histórias de Teté”, passados setenta anos de sua
feitura, oportunizam estudos para além dos propostos e realizados nesse ensaio e indicam a
importância de preservação de fontes, tanto orais como documentais.
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Resumen: En el artículo se trata de un raro manuscrito, escrito en el sur de Brasil, por un
escritor importante. Estas son las "Historias de Teté" (PEDRO WAYNE, 1904-1951). El
escritor ha querido presentar la lectura y la escritura a su hija. Al analizar una fuente sin
precedentes del novelista, me di cuenta de los vínculos con la literatura infantil brasileña que
comenzó en los años 20 y 30 del siglo XX. Elaborado entre 1937 y 1942, “Histórias da Teté”
contribuye al fortalecimiento de un tipo de texto – la narrativa literaria - y tiene un discurso
para los niños brasileños inexistente en el momento. La encuesta fue realizada entre 2007 y
2009 y el objetivo consistió en asignar el manuscrito en la historia de la cultura escrita y
estudiar cuáles son los vínculos entre el documento, la lectura literaria y la alfabetización.
Con la publicación de resultados se presenta un biobibliografía Wayne, la transcripción
completa del manuscrito y estudios de su contenido y forma. El manuscrito "Historias de
Teté" – una rareza entre la producción de Pedro Wayne – merece atención y asiento en la
historiografía de la alfabetización.
Palabras-llave: Manuscrito; Literatura infantil; Pedro Wayne.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordar a respeito da presença feminina na Faculdade de Direito
de Pelotas-RS, buscando então fazer uma leitura das primeiras alunas que ingressaram no
Curso de Direito de Pelotas-RS e que se destacaram em suas profissões, como professoras de
Direito, Escritoras, Historiadoras, Juízas de Direito, Promotoras Públicas, chegando até
mesmo a membros constituintes do corpo técnico da ONU.
Por se tratar aqui de uma pesquisa em História da Educação considero fundamental
um estudo prévio sobre as questões que envolvem o método de investigação que será adotado
nesse trabalho. Considero interessante observar que se trata de uma pesquisa relacionada com
diferentes áreas não se limitando, dessa forma, a técnicas pré-determinadas. Refiro-me a isso
em especial por se tratar de um momento novo na pesquisa em História da Educação como
bem considerado por Saviani (2000, p.10) estamos, pois, numa fase de transição em que
novas condições já estão se configurando, mas ainda não amadureceram o suficiente para
permitir a formulação e sistematização da teoria adequada para compreendê-las e explicá-las.
Para isso, é preciso que se considere que trabalhos sobre História da Educação
envolvendo em seu ponto principal estudos relacionados a mulheres e educação são muito
recentes, reforçados pela chamada Nova História Cultural, que direcionou o olhar das
pesquisas históricas considerando os aspectos sociais, culturais e econômicos de uma
sociedade.
Mais recentemente, tanto no Brasil como em outros países, a Nova História e
particularmente a Nova História Cultural, tem influenciado os pesquisadores para
que investiguem temas antes considerados menos nobres no interior da própria
História da Educação. A “revolução” provocada no campo da história, sobretudo
pela “Escola dos Annales” e, posteriormente, pelo se convencionou denominar de
Nova História, que buscou alargar os objetos, as fontes e as abordagens utilizados
buscou alargar os objetos, as fontes e as abordagens utilizados tradicionalmente na
pesquisa autobiográfica, aos poucos influenciou os historiadores da educação
(LOPES, 2001, p.39).

A primeira fase da pesquisa constitui a revisão bibliográfica, onde por sua vez as
obras tratavam sobre história da educação, história oral, educação e a mulher, antropologia e
ensino jurídico. Considero fundamental destacar que nessa fase da pesquisa a utilização da
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pesquisa (auto) biográfica foi de suma importância, uma vez que era preciso remontar a
trajetória da vida das primeiras mulheres que cursaram a Faculdade de Direito de Pelotas.
Assim, Maria Helena Barreto Abrahão (2003, p.202), expressou muito bem em seu
artigo “Pesquisa (auto) biográfica – tempo, memória e narrativas” a importância desse método
de pesquisa para dar ao pesquisador a verdadeira dimensão e a noção da realidade dos fatos
por ele pesquisados.
A pesquisa (auto) biográfica é uma forma de história auto-referente, portanto plena
de significado, em que o sujeito se desvela, para si e para os demais. Produzir
pesquisa (auto) biográfica significa utilizar-se do exercício da memória como
condição sine qua non. A memória é elemento-chave do trabalho com pesquisa
(auto) biográfica, em geral: História de vida, Biografias, Autobiografias, Diários,
Memórias. A pesquisa (auto) biográfica, embora se utilize de diversas fontes, tais
como narrativas, história oral, epistolas foto, vídeos, filmes, documentos, utiliza-se
do exercício da rememoração, por excelência. Esta é componente essencial na
característica do(a) narrador(a) na construção/reconstrução de sua subjetividade.
Esta é componente essencial com que o pesquisador trabalha para poder
(re)construir elementos de analise que possam auxiliá-lo na compreensão de seu
estudo, ao tentar articular memória e conhecimento, procurando edificar uma
“arqueologia da memória.

Já segunda fase da pesquisa, teve como local a Faculdade de Direito de Pelotas, mais
especificamente o Centro Acadêmico Ferreira Viana e biblioteca da mesma faculdade, e ainda
a Bibliotheca Pública Pelotense. Cabe observar que o material encontrado se mostrou rico em
informações, o que nos faz observar o quanto é importante que se preserve esse tipo de
registro, como considerou Michelle Perrot em seu livro “Minha História das Mulheres” há
uma séria carência em arquivos sobre a trajetória das mulheres o que por sua vez dificulta
escrever a história das Mulheres.
Para escrever a história, são necessárias fontes, documentos, vestígios. E isso é uma
dificuldade quando se trata da história das mulheres. Sua presença é freqüentemente
apagada, seus vestígios, desfeitos, seus arquivos, destruídos. Há um déficit, uma
falta de vestígios.
Inicialmente, por ausência de registros. Na própria língua. A gramática contribui
para isso. Quando há mistura de gêneros, usa-se o masculino plural: eles dissimula
elas. No caso de greves mistas, por exemplo, ignora-se quase o número de mulheres
(PERROT, 2001, p.21).

APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DA MULHER E A RELAÇÃO COM A
EDUCAÇÃO
O estudo da relação que há entre a história das mulheres e a educação são
fundamentais para que se consiga melhor analisar e compreender o tema proposto por esse
trabalho sobre a presença feminina na Faculdade de Direito de Pelotas-RS, isso por que para
as mulheres conseguirem chegar ao espaço jurídico precisavam como instrumento básico o
acesso a educação, o que a princípio pode parecer tarefa simples, mas que durante muito
tempo foi cerceado às mulheres.
Seu papel e imagem na sociedade sofreram com vários estereótipos, a ponto de ser
considerada apenas por sua possibilidade reprodutora, como bem observou Gaarden (1991,
p.128) na obra intitulada o “Mundo de Sofia”, onde ele faz considerações sobre a visão que o
filósofo Aristóteles tinha sobre a mulher:
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Fundamentalmente, Aristóteles achava que faltava alguma coisa à mulher. Para ele,
a mulher era ‘um homem incompleto’. Na reprodução, a mulher é passiva e
receptora, enquanto o homem é ativo e produtivo. Por essa razão é que – segundo
Aristóteles – o filho do casal herdava apenas as características do pai.

No entanto muitos são unânimes em constatar que as diferenças biológicas entre
homens e mulheres existem, devem ser respeitadas, mas jamais usadas como artifício de
defesa para legitimar a dominação masculina que se dá pelas construções sociais que limitam
o acesso das mulheres a instrumentos de inclusão social de maneira que se desenvolvam e se
completem como seres sociais.
É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas a
forma como essas características sexuais, são representadas ou valorizadas, aquilo
que se diz o use pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino
ou masculino em dada sociedade, em um dado momento histórico (LOURO, 1997,
p. 21).

Embora durante muito tempo “Gênero” tenha sido usado para se trabalhar
unicamente com o contexto das diferenças biológicas entre o sexo, ou seja, gênero feminino
ou gênero masculino, bem define Joan Scott em seu trabalho intitulado “Gênero: uma
categoria útil da analise histórica” que a utilização “gênero” foi introduzida pelas feministas
americanas que centravam sua essência não nas determinações biológicas e sim no caráter
social das diferenças entre os sexos.
Mais recentemente - demasiado recente para que pudesse encontrar seus caminho
nos dicionários ou Encyclopedia of Social Sciencies – as feministas começaram a
utilizar a palavra ‘gênero’ mais seriamente, num sentido mais literal, como maneira
de se referir à organização social da relação entre sexos (SCOTT, 1999, p.5).

Dentre as primeiras profissões nas quais as mulheres conseguiram espaço no campo
de trabalho a educação ganha destaque, embora ainda haja correspondência direta entre a
docência feminina e o fato da maternidade, bem como se dá com a enfermagem, conquistar
outras áreas, como a jurídica tida como tipicamente masculina, seria ainda um árduo caminho
a percorrer “O acesso às profissões ligadas ao direito foi mais difícil, não se reconhecendo
aptidões jurídicas nas mulheres, a titulo individual. O direito aparecia como um apanágio
masculino” (PERROT, 1998, p.110).
Assim, constataremos que mesmo a mulher abrindo espaços na sociedade através da
educação ainda haverá nos objetivos buscados a contribuição feminina como ponto chave na
formação, instrução e sustentação da família nos moldes cristãos, como bem salientou
Tambara (1997, p.83):
É natural em um país de formação ocidental cristã como o Brasil do séc. XIX que
ocorra uma vinculação desta ideologia à necessidade de educação da mulher.
Procura-se assim em parâmetros evangélicos a justificativa para tal
empreendimento.
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A PRESENÇA FEMININA NO CURSO DE DIREITO DE PELOTAS- RS
A relação entre as mulheres pelotenses e a educação se dá há longo tempo, o que
fazia com que as mulheres de Pelotas não só se destacassem por sua beleza como também por
sua refinada educação, uma vez que muitas filhas de charqueadores tinham acesso a
desenvolver seus estudos no Rio de Janeiro e até mesmo na Europa.
De fato, foram mulheres as de Pelotas, cheias de encanto, de refinada educação e
espiritualidade. Uma delas, D. Mercedes Maciel Moreira, chegou a ser considerada,
pelo pensador Gama Rosa ‘a mais genial poetisa e musicista da sua época’ e pelo
Conde de Afonso Celso, ‘a mais ilustrada e completa dama de seu tempo’. Outra –
D. Maria Francisca da Costa Rodrigues da Silva, conhecida carinhosamente como
Sinhá Costinha – teve seus ‘dotes de rosto e de espírito louvados até na Europa
(MAGALHÃES, 1981, p.36).

Celuila Maria Mello e Silva que ingressou no ano de 1921, natural da cidade de
Jaguarão e filha de Juiz de Direito, buscava seguir os mesmo passos profissionais do pai. No
entanto, cursou Direito até o quarto ano, quando então optou por abandonar os estudos e casar
com o colega de aula, Constantino Rodrigues de Freitas.
A Faculdade de Direito de Pelotas terá na turma de 1936, as primeiras mulheres as se
graduarem, embora sendo a Primeira Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul data do ano
de 1912, e por sua vez a sétima do Brasil, uma vez que a Faculdade de Direito da UFRGS foi
fundada em 17 de fevereiro de 1900 denominada então Faculdade Livre de Direito de Porto
Alegre.
Por esse fato óbvio, notório, ninguém pôs jamais em dúvida a primazia absoluta de
Natércia da Cunha Silveira como a primeira advogada, em termos cronológicos, no
extremo meridional do país. A prestigiosa Faculdade de Direito de Pelotas somente
em 1936 é que diplomaria três bacharelandas, entre as quais a escritora Heloísa
Assumpção Nascimento (TILL, 2000, p.256).

O fato de mulheres se matricularem para cursar Direito, um curso que preparava
para carreira até então tipicamente masculina, foi motivo de vários comentários na cidade de
Pelotas, como ilustra com a propriedade de quem viveu esse momento, a ex-aluna dessa turma
Heloisa Assumpção Nascimento na coluna de Literatura do jornal Diário Popular de 22 de
agosto de 1982:
Ao ensejo dos setenta anos de existência da nossa Faculdade de Direito agradáveis
lembranças dos bons tempos de estudante nos vem à memória.
Ano de 1932. A notícia corria na cidade: quatro moças se haviam matriculado no
curso jurídico. Assombro de uns, comentários variados de muitos outros, de
admiração ou malícia, por ingressarem mulheres numa escola onde só rapazes
estudavam, e pretenderem abraças uma profissão que àquele tempo, quase que
exclusivamente aos homens pertencia (NASCIMENTO, 1982, p.27).

Assim, aos 22 anos, no ano de 1936, Sophia Galanternick conclui os estudos na
Faculdade de Direito de Pelotas, e passa a advogar e a lecionar no Ginásio Pelotense, tendo já
no quinto ano de faculdade feito seu primeiro júri, que tivera justamente muita repercussão
pelo fato de ser o primeiro júri feito por uma mulher no estado do Rio Grande do Sul.
Em 1938, Sophia Galanternick recebe sua nomeação como Promotora de Justiça,
sendo noticiado pelo jornal Correio do Povo com manchete de destaque “A Mulher no
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Ministério Público”, por ser a primeira mulher a assumir essa posição no estado do rio Grande
do Sul ao ser designada para a comarca de Carazinho, como considerou em entrevista a
Revistas do Ministério Público do RS (FÉLIX, 2000, p.342): “E já tinha dado no jornal a
minha nomeação, aí os meus colegas me ofereceram um banquete. Os jornais, todos
noticiaram, inclusive jornais de Porto Alegre noticiaram a formatura, a nomeação, foi uma
alaúza total”.
Dentre as primeiras alunas a concluírem o curso de Direito, junto com Sophia
Galanternick, estava também a professora Heloisa Assumpção Nascimento, o que segundo
ela foi motivo de atenção como observamos no trabalho de Villar (2003, p.6):
A formatura teve como local o Teatro Guarani, paraninfada pelo Dr.Tancredo do
Amaral Braga, lente de Direito Comercial, grande amigo dos acadêmicos.
Encheu-se o teatro. A maior curiosidade era pelas acadêmicas que, pela primeira vez
haviam vencido o curso da Faculdade. Seus vestidos de festa representavam atraente
novidade no meio do negro dos smokings, porque a toga e beca não eram usadas por
formandos naquela cerimônia (VILLAR, 2003, p.6).

Material indicava que Heloisa Assumpção do Nascimento fora não só uma das
primeiras alunas a concluir o curso, como também a primeira mulher no Brasil a ministrar
aulas a nível superior, conforme consta no “Relatório do Grêmio Acadêmico Jurídico” do
período de junho de 1937 a junho de 1938:
É nos gratíssimo constatar que a nossa Faculdade viu acrescido o numero de seus
lentes, com a inclusão da jovem advogada, Dra. Heloisa Assumpção, entre os
professores desta casa. Pela vez primeira, no Brasil, uma mulher ocupa a cátedra de
uma Escola de Ensino Superior. E essa primazia coube á Faculdade de Direito de
Pelotas.

No entanto, Heloisa Assumpção, se dedica a docência e a pesquisa em História,
tendo posteriormente pós-graduado-se em História da Arte, e atuando como professora em
Escolas Normais, nas disciplinas de Português e Sociologia e também na Escola de Belas
Artes e no curso de Jornalismo da UCPel.
Não resta dúvida que o papel desempenhado por essas três mulheres que se
graduaram em 1936 na Faculdade de Direito de Pelotas, representa um exemplo do
importante papel que a educação tem para a inclusão social da mulher.
De qualquer modo as três moças que haviam concluído o curso em Pelotas (houve
uma colega que concluiu no Recife) ocuparam cargos na profissão e no magistério:
Dra. Sofia Galanternick como primeira Promotora Pública no Rio Grande do Sul, na
cidade de Carazinho; Dra. Maria Adair Soares, como primeira Juíza Municipal de
Triunfo; e quem escreve estas linhas primeira professora jurídica no País, da
disciplina de Direito de Família e Sucessões, em sua própria Faculdade.
Mais de quarenta anos decorrem. Poucos formandos da turma de 1936 existem. Mas
na memória dos que vivem, não se apagará a recordação amada e longínqua
daqueles cinco anos acadêmicos da Faculdade de Direito de Pelotas
(NASCIMENTO, 1982, p.27).

Assim, no decorrer desse trabalho encontrei material que confirmavam a importância
que as alunas pioneiras da Faculdade de Direito observavam as questões ligadas a mulher,
ficando claro no texto “A libertação Social da Mulher” elaborado por Rosah Russomano de
Mendonça Lima, importante figura feminina dentro da Faculdade de Direito de Pelotas.
Ao me deparar com o discurso feito pela então Oradora da turma de Bacharéis em
Direito da turma de 1947, constatei mais uma vez o grande destaque dado pelas discentes
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desta casa, visto ser uma das três mulheres em uma turma com 9 homens, dedicou parte de
seu papel de oradora para destacar a situação da mulher na sociedade daquela época.
Em discurso para colar grau aborda sobre a “Libertação Jurídica”, mesmo que não
estejamos mais sob o Código Civil de 1916, muito ainda tem as legislações atuais que
evoluírem sobre as questões relacionadas com condição jurídica feminina.
A mulher, contudo, acompanhando o roteiro das reivindicações cívicas, adquiriu o
direito público, antes de obter outras concessões. Com sua participação ativa na vida
social, sentiu-se que sua influência seria benéfica também na vida política dos
povos, contribuindo para a formação sistematizada do direito. Daí, surgiu o voto
feminino, mesmo pesando sobre ela o ferrete de sua suposta incapacidade. E tão
significativo foi esse passo decisivo, para o alcance do objetivo final, que a mulher
casada exerce aquele direito independente do consentimento marital. Se, pois, em
verdade, ela coopera na política do país; se consegui aprimorar sua intelectualidade,
garantindo sua subsistência, a libertação jurídica há de ser estatuída, fatal e
inevitavelmente (LIMA, 1947, p.18).

Posteriormente, no ano de 1954, quando então já Professora de Direito
Constitucional da Faculdade de Direito de Pelotas, quando aborda o título “A mulher na
Constituição Brasileira e o sistema dos Países Americanos” na ocasião da VIII Conferência
promovida pela Federação Interamericana de Advogados realizada em São Paulo, em março
de 1954.
Ainda devemos destacar outra ex-aluna, da Faculdade de Direito de Pelotas, Gilda
Corrêa Meyer Russomano, graduada na turma de 1951, que ainda quando acadêmica se forma
como Aluna Laureada. No ano de 1962 se torna professora catedrática de Direito
Internacional Público da Faculdade de Direito de Pelotas, tendo sua carreira docente iniciado
em 1953 como professora titular da Faculdade Católica de Filosofia onde permaneceu até
1965.
O Jornal Opinião Pública datado de 11 de setembro de 1961 ressalta a indicação de
Gilda Russomano por unanimidade para membro do Instituto dos Advogados do Brasil, com
cede no Rio de Janeiro, ressaltando nessa reportagem o fato de ter ela conquistado com
distinção a cadeira de Direito Internacional Público na Faculdade de Direito de Pelotas.
Em uma carreira brilhante, que abarca dentre outros títulos membro da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA, tornando-se a única mulher a se tornar
presidente no período de funcionamento deste órgão durante os 30 anos para, bem como foi
assessora especial da delegação brasileira a Conferencia da ONU de 1968 em Nova Iorque, e
coube a ela dar a honra a Faculdade de Direito de Pelotas em 1969 ao ser a primeira mulher
no Brasil a ser Diretora de uma instituição de Direito Federal.
Com tanto potencial e destaque a ex-aluna da Faculdade de Direito de Pelotas, Gilda
Russomano, recebeu Títulos Honoríficos de Cidadã Honorária de Pelotas, Gaúcha Honorária
e Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, como bem destacou o Jornal Diário
Popular de 19 de agosto de 2007, data de seu falecimento.
A última figura feminina a ser pesquisada para este trabalho foi a Professora Lia
Palazzo, que por sua vez foi aluna, professora e também diretora desta instutuição. Julgo
interessante salientar neste momento que, embora muito tenham contribuido na contrução
deste trabalho o cruzamento entre fontes de pesquisas como entrevistas, reportagens em
jornais da época, fotografias e relatórios; a realização de entrevista diretamente com a profa
Lia Pallazo foi de uma riqueza imensurável para este trabalho.
Saliento a importância deste momento da pesquisa já vez que percebi diretamente a
força que a memória tem para as pessoas como maneira de manter sempre viva sua história de
vida. Os gregos há muito tempo já perceberam ao instituir à Deusa Mnemosyne (mãe das
musas que protegem as Artes e História) o poder de conferir imortalidade aos mortais
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podendo em suas obras através de registros tornar-se memoráveis, não morrendo jamais.“A
memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana para reter e guardar o tempo
que se foi, salvando-o da perda total. A lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará
jamais” (CHAUÍ,1997, p.125).
Assim, neste resgate da memória feminina das mulheres pioneiras da Faculdade de
Direito de Pelotas,vários fatos representam o pioneirismo desta mulher, mas seu ingresso na
atividade docente foi marcada ao ser interrogada pelos militares e marginalizada pela
possibilidade de estar grávida e não poder assumir sua cadeira como professora.
Eu fui eu entrei numa sala, e tinha um General sentado atrás de uma mesa, de óculos
escuros, e ele me disse: “eu só quero lhe fazer uma pergunta: a Sra. por acaso está
grávida?” Eu estava grávida de três meses era a minha primeira filha, mas tu olhava
para mim tu não dizias. E eu disse estou por quê? E ele disse: “Por que nós não
contratamos mulheres grávidas, a Sra. está dispensada!” Eu não abortei naquela hora
eu não sei por que, tal a raiva a indignação!!! Eu senti na pele o que é a
discriminação!!!

Em uma vida cheia de desafios caberia a Lia Palazzo ser a responsável pela
recuperação não só do prédio da Faculdade ao comemorar seus 90 anos, como responsável
pela proposta de transformação e atualização da grade curricular. Assim, as várias conquistas
dentro desta instituição representaram um vida dedicada ao ensino jurídico, mas também de
uma mulher que dedicou sua vida a superar os limites impostos por uma sociedade patriarcal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao chegarmos neste momento do presente trabalho, podemos dizer que essas
mulheres escreveram a história das mulheres da cidade de Pelotas e bem como foram
pioneiras no espaço jurídico como espaço de trabalho e de realizações. Cabe aqui considerar
que o espaço jurídico sempre foi considerado como tipicamente reduto masculino.
Poderíamos também dizer que essas mulheres, nossas fontes de pesquisa, foram
também um exemplo e um atestado de que a educação é um valioso instrumento como forma
de inserção da mulher na sociedade, com seu devido e merecido papel, participando
diretamente na construção social e se deslocando de um papel marginal.
Dessa maneira, temos que este trabalho representa apenas o começo do resgate da
história de figuras femininas de grande importância dentro do espaço jurídico e também o
resgate de uma instituição consolidada pela sua importância e qualidade no espaço do ensino
jurídico.
Assim, ao se chegar neste momento do trabalho concluímos que ao analisar toda a
questão social que proporcionou o pioneirismo da mulher pelotense dentro do espaço jurídico,
de resgatar a história da Faculdade de Direito de Pelotas-RS, instituição consolidada no
ensino jurídico, estamos exercitando o proposto pela atividade acadêmica, ou seja, contribuir
na construção e progresso social.
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Simposio 23 América Latina um olhar interdisciplinar do conhecimento
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RESUMO
Esse trabalho expõe uma discussão apoiada em literatura específica, bem como em pesquisas empíricas
que tem a cidade de Vitória-ES como objeto de estudo. Os escritos desenvolvidos aqui são pertinentes ao
tema sobre o impacto do turismo na urbanização, em especial “pedaços urbanos” valorizados como
mercadorias no mercado do mundo globalizado, através do turismo e do lazer, setores da economia
relevantes no âmbito da economia internacionalizada.
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INTRODUÇÃO
O que a cidade de Vitória tem a oferecer em termos de atrativos turísticos? Pela sua localização no litoral
brasileiro, supõe-se, que a cidade oportuniza aos turistas usufruir de belas praias. Os municípios vizinhos,
como Vila Velha e Serra são os que realmente possuem boas praias e turismo o ano todo. O potencial
turístico da cidade-ilha está, principalmente, no seu entorno: as baias, os rios e o manguezal; as paisagens,
os cenários dos seus contornos são as possibilidades de lazer e de turismo para os “de fora”, e mesmo
para os capixabas, posto que muito desse potencial só recentemente vem sendo explorado enquanto
pontos turísticos.
O governo municipal de Vitória-ES, juntamente com órgãos estaduais e instituições federais vem
priorizando projetos de urbanização, os quais tornam possível a valorização de certas áreas da cidade para
fins turísticos, apoiando-se, em parte, na sustentabilidade econômica dos lugares passíveis de se tornarem
atrativos turísticos urbanos. É o caso de alguns “pedaços” localizados na região da Grande São Pedro,
principalmente aqueles que já carregam um grande potencial de atratividade através de elementos sociais
existentes nos lugares/bairros (história, cultura, práticas cotidianas, atividades de sobrevivência), aliado
ao patrimônio natural (a baia, o manguezal, o rio, etc.).
Pretende-se, nas entrelinhas desse texto, discutir e entender as relações entre o processo de produção do
espaço urbano e a sua reprodução, processo esse que se dá através de projetos de urbanização de grande
amplitude a cargo do governo municipal de Vitória-ES, os quais têm sido financiados por instituições
nacionais e internacionais. Dentre os objetivos do poder público estão àqueles relacionados à criação de
possibilidades de renda para algumas comunidades que habitam determinadas áreas da cidade, associando
moradia-sustentabilidade econômica e conservação do patrimônio ambiental e cultural da região, através
do turismo.
Como parte do caminho teórico-metodológico seguido no trabalho, optou-se por uma revisão
bibliográfica acerca dos fenômenos socioespaciais turismo e lazer, além do tema sustentabilidade
associada à geração de renda, discussões estas que compõe a primeira parte do texto. A seguir, fazendo
parte da segunda parte, analisamos e dispomos parte dos levantamentos empíricos associados com
bibliografia pertinente à área de pesquisa no contexto da cidade de Vitória, tais como: acervo de mapas e
fotografias, levantamento de campo nas comunidades envolvidas e acervo de trabalhos já realizados sobre
a temática local.
DISCUSSÕES TEÓRICAS ACERCA DO TURISMO E LAZER: SETOR ECONÔMICO,
INDÚSTRIA, FENÔMENO DOS TEMPOS MODERNOS, MERCADORIA DO TERCIÁRIO...?
Antes de tudo faz-se importante precisar, nessa discussão proposta, as possibilidades de relação entre o
turismo, o lazer e o espaço urbano em tempos de globalização da economia.
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Toda fragmentada/compartimentada em pedaços, a cidade, em especial a grande cidade, entra no circuito
mercantil como mercadoria, o que provoca uma crescente privatização dos espaços em detrimentos de
outros que cumprem o papel de convivência social, pública e coletiva,conforme afirma Carlos2658. Esses
fragmentos urbanos são os espaços do turismo e do lazer, cada vez mais relevantes para setores da
economia do determinado terciário moderno, isto é, dos serviços.
O lazer diz respeito ao uso que se faz do tempo disponível de obrigações de trabalho, compromissos
escolares, sociais e familiares. Segundo Marcellino2659 (2001, p. 46) é a manifestação do ócio; é um
espaço privilegiado à efervescência do prazer, que atua no campo da subjetividade e favorece
modificações importantes de valores, conceitos, significados e representações da realidade vivida.
Pensando na necessidade de se ter cidades mais humanas, é premente, nos dias de hoje, relacionar lazer e
qualidade de vida dos moradores, e isso perpassa enxergar o lazer como compromisso de governos em
todas as escalas; em criar e implementar políticas públicas visando ampliar o sentido de democracia e
cidadania.
Nesse novo século, época em que o mundo ainda passa por fortes transformações decorrentes do processo
de globalização, o turismo (e o lazer) continuam sendo fenômenos e realidades do ponto de vista sócioeconômico (produção e consumo do espaço turístico no âmbito das regras do mercado), político (controle
do

espaço

para

fins

turísticos),

cultural

(mudanças

de

comportamento,

lazer

e

ócio/contemplação/divagação) e ambiental (paisagens-cenários e recursos naturais/reservas de valor, isto
é, mercadoria para o turismo) (CARLOS, 1996)2660. Percebe-se logo que se trata de “algo” que
surpreende e exige maiores desvendamentos por parte de várias ciências e ramos do conhecimento,
inclusive a Geografia, que discute há tempos as relações entre a sociedade e a natureza, objetos da ciência
geográfica.
Mas será que o se denominava turismo pouco tempo atrás, não seria simplesmente chamado de viagem?
Qual a diferença entre viajar de férias e turismo? Deslocar-se de um lugar para outro objetivando um
tempo de experiência diretas, com a percepção e visibilidade social e histórica; ver o que se revela e desse
olhar (ou olhares) alimentar a imaginação, renovar o pensamento, é esse o significado de viagem de
férias! Ou seja, não sofrer as mediações de ícones e valores econômicos e culturais, ou ainda sem o
virtual que permeia o turismo atual (RODRIGUES, 1997, pp. 16-19)2661. Nas palavras dessa Autora, o
deslocamento se justifica pela necessidade de descoberta (...) Esse deslocamento revela dimensões
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distintas do espaço, ao mesmo tempo em que permite apreender a viagem como dimensão simbólica
mediada pela visibilidade tátil.
O turismo (massificado) da atualidade é parte da sociedade de consumo, isto é, mais uma mercadoria que
se compra e vende (atividades controladas pelo tempo do relógio) e que vemos se expandir de modo
incessante atrelado muito menos às descobertas do novo, da novidade, e mais às coisas e lugares
pasteurizados (CARLOS, 1996)2662. Dentro dessa estrutura, mesmo o denominado turismo
ecológico/ecoturismo (turismo ambiental), o turista é tratado e visto mais como mero consumidor e
menos como alguém que está disposto a descobertas, a novas perspectivas que o ajudam a superar as
dificuldades e problemas impostos pela vida cotidiana repetitiva, enfadonha e, às vezes, tida como sem
sentido, posto que sem emoções constantes.
Por seu caráter de liberdade, de ser livre para ocorrer em qualquer parte e em qualquer hora sem prévia
autorização de ninguém (salvo em alguns casos do turismo planejado), o turismo, sobretudo as formas
turísticas vorazes de destruição (em plena expansão), traz danos irreparáveis às sociedades, aos espaços,
sejam eles locais, regionais, nacionais ou mundiais (YÁZIGI, 1996)2663. Mas não estaríamos sendo
ingênuos e simplistas demais ao negar a relevância que o turismo tem hoje no mundo? Sim! Mas isso não
significa que tenhamos que concordar que o turismo ocorra à revelia de tudo e de todos. Nesse sentido,
pensar no turismo como um importante vetor de desenvolvimento carece pensar no planejamento, ou pelo
menos em estratégias como “arma” para conter os dados negativos do turismo.
O turismo, em seus aspectos positivos e como prática e atividade econômica viável, em muitos casos, é
visto hoje como uma esperança. Quando as possibilidades de exploração de algumas atividades já não são
mais possíveis para uma área, uma cidade, uma região dotada de predicados que de algum modo podem
ser aproveitados, eis que aparece aquela chance de ver esse lugar voltar a “ter vida”, o que significa
aproveitar certa área e transformá-la em atrativo turístico.
Quem ainda não ouviu falar de alguma pequena cidade que viu sua economia decair e voltou a ter um
dinamismo próprio por conservar tradições, valores, mitos, simbolismos, lugares, “pedaços”, histórias,
além de outros atrativos turísticos? Será isso próprio das pequenas cidades? E as grandes cidades, as
capitais, as metrópoles, elas também não cumprem um papel importante enquanto reveladoras de
potencial turístico/econômico, sobretudo em tempos de políticas de internacionalização/globalização, isto
é, no período atual da reestruturação da economia capitalista?
Dado as muitas transformações tecnológicas dos últimos 30 anos, sobretudo nos meios de comunicação,
mudando as relações espaço-tempo, os espaços passam a ser ligados por redes de fluxos de muita rapidez,
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CARLOS, Ana Fani A. Op. Cit.
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YÁZIGI, Eduardo; CARLOS, Ana Fani; CRUZ, Rita de C. (Orgs.). Turismo: Espaço, Paisagem e
Cultura. São Paulo: Hucitec, 1996.
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o que, equivocadamente, dar a entender que o espaço seja eliminado (SANTOS, 1996)2664. É justamente
nesses tempos de globalização, de desconcentração e (re)concentração econômica que redes de cidades
eficientes e competitivas se constituem respondendo à nova lógica do processo produtivo que requer a
interconexão e integração dos sistemas e organismos, objetivando a racionalização capitalista. Nesse
sentido, mais do que nunca, a cidade se articula com o mundial incorporando tendências (sociais,
econômicas, culturais, etc.), novas atividades urbanas, se reveste de uma nova paisagem. Enfim, a cidade,
particularmente a grande cidade, através de seus lugares ou “pedaços”, entra na rede de competição
nacional e internacional disposta a atrair investimentos, o que muda a natureza, os atributos do lugar, e
este se redefine. Ou ainda como afirma Carlos (1996)2665, são elementos que apontam para uma mudança
do sentido do lugar.
Em Geografia, quando se pensa em lugar e seu significado associa-o a questão da escala, uma vez que
local e lugar nos remete a idéia de pequeno: a localidade, a pequena cidade, o vilarejo, o bairro e a
comunidade, até porque como analisa Santos (1996)2666, o lugar é também o teatro das manifestações de
espontaneidade e de criatividade.
No âmbito do turismo (enquanto setor econômico), vêm se pensando o quanto alguns lugares, bairros e
comunidades dentro da cidade têm a oferecer em termos de atrativos turísticos, os quais, por sua vez, são
a própria fonte de renda. A literatura trata esse processo de desenvolvimento sustentável ou
sustentabilidade econômica (LIMA, 1998; SILVEIRA, 1997)2667. O que ocorre normalmente é que esses
lugares, além de uma história e uma cultura rica, foram construídos socialmente em espaços
“desprezados”, a princípio, pela cidade, inviáveis para a habitação, a exemplo dos bairros que surgem
sobre os mangues, às margens de lagos, rios... Enfim, usufruindo de áreas verdes, de paisagens naturais,
de cenários propícios à exploração turística, desde que – é bom salientar – com uma mínima infraestrutura, dotada pelo poder público.
ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO VERSUS PRESERVAÇÃO DO
MANGUEZAL COMO POTENCIAL ECONÔMICO NA GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS
DO TURISMO
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SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.
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SANTOS, Milton. Op. Cit., p. 258.
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LIMA, L. C. (Org.). Da Cidade ao Campo: A Diversidade do saber-fazer turístico. Vol. 2. Fortaleza: Ed.
UECE, 1998. p. 230; SILVEIRA, Marcos A T. da. “Planejamento territorial e dinâmica local: bases para o turismo
sustentável”. In: RODRIGUES, Adyr B. (Org.). Turismo e Desenvolvimento Local. São Paulo: Hucitec, 1997.

2282

A região denominada de Grande São Pedro, de acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória, tem uma
área de 3.523.569,88 m2, que atualmente abriga em torno de dez bairros, contando, conforme o censo do
IBGE 2000, com uma população aproximada de 28.681 habitantes2668.
Três estágios marcam o histórico daquela região. O primeiro estágio retrata o que era aquele espaço até o
ano de 1977, tendo o manguezal da Baía Noroeste de Vitória, formada pelo estuário do Rio Santa Maria
da Vitória, como a paisagem predominante ainda pouco transformada. Tal área localiza um dos maiores
manguezais do estado do Espírito Santo, além de abrigar a Estação Ecológica Municipal Ilha do
Lameirão, sendo este um dos mais significativos e importantes ecossistemas, funcionando como numa
espécie de berçário natural para a reprodução da fauna marinha.
No período que vai até 1977, a Baía Noroeste de Vitória tinha apenas o bairro Ilha das Caieiras,
comunidade habitada por pescadores, que ao contrário dos futuros moradores, migrantes, ocupantes de
bairros, os quais chegaram pouco tempo depois nas áreas alagadas, em cima de palafitas, tinham uma
relação ecológica e de preservação com o mesmo. A Ilha das Caieiras é exemplar como um dos bairros
mais antigos dessa região de Vitória. Segundo referências de antigos pescadores, existia ali a Fábrica de
Cal Boa Esperança, que tinha como proprietário Manuel Miranda, um ponto de referência local.
Conforme Gurgel e Pessali (2004)2669, a indústria da cal em Vitória no século XIX era oriunda da
moagem de ostras retiradas do mar, e que tinha como destino final à exportação para outros estados
brasileiros.

2668

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos Demográficos de 1980, 1991. 1996 e 2000.

2669

GURGEL, Antonio de P. & PESSALI, Hésio (Coordenadores). São Pedro, Vitória. Um exemplo para o mundo.

Vitória-ES: Contexto Jornalístico & Assessoria Ltda/Instituto Huah; Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, 2004.
p. 123.

2283

Figura 1- foto aérea da cidade de Vitória. Em destaque a região da Grande São Pedro

A ocupação e o crescimento populacional da região Grande São Pedro cresceu a partir dos anos vinte do
século passado. De acordo com Pacheco e Santos (1996)2670, a baixa cotação no preço do café no âmbito
mundial, a abertura de estradas de rodagem e a própria migração populacional, acabaram por inviabilizar
o transporte fluvial. Todavia, em conseqüência dos acontecimentos a nível mundial concernentes à
cotação daquele produto, e do surgimento de novos meios de transporte, centenas de famílias deixaram o
interior do estado, onde mantinham atividades ligadas à cafeicultura, ao transporte fluvial e diversas
atividades na agricultura “de roça”, vindo para a cidade, encontravam na Ilha das Caieiras antigo ponto de
parada dos canoeiros, um ambiente e uma paisagem tipicamente de interior.
De 1977 a 1988, a Grande São Pedro passaria pelo seu segundo e talvez mais importante estágio, dando
origem ao atual conglomerado urbano situado a noroeste da Capital. Em 1977, aquela área de manguezal
ainda estava praticamente intacta, e sua paisagem original iria ter sua fisionomia inteiramente modificada
a partir dos anos 80.
A Região Metropolitana, incluindo a Capital Vitória, sofria com o avassalador crescimento demográfico
resultado da mudança na economia capixaba, processo que vinha ocorrendo desde as décadas de 60 e 70
2670

PACHECO, Renato; SANTOS, G.; NEVES, L. Memória Viva – Desfiadeiras de Siri

da Ilha das Caieiras. Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Vitória, Abril 1996 (mimeo).
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do século XX. A erradicação dos cafezais patrocinados pelo Governo Federal, em meados da década de
50 e começo dos anos 60, segundo Castiglioni (1994)2671, acabou provocando um intenso êxodo rural,
uma vez que houve mudanças no modelo de desenvolvimento, antes arraigado na agricultura
(monocultura cafeeira), praticadas em pequenas propriedades agrícolas predominantes no interior, para, a
partir de então, adotar a política industrial.
Vitória, por se tratar de uma Ilha, tem poucas possibilidades de expansão, Houve um rápido crescimento
no quantitativo de moradias em prédios destinado à classe média, e em boa parte aos futuros empregados
das indústrias que estavam em fase de implantação, ao passo que não houve qualquer preocupação
referente à adoção de políticas habitacionais destinadas aos trabalhadores de baixa renda, que em grande
parte eram os migrantes egressos do interior. A alternativa encontrada pelos mesmos frente a essa
problemática foi à ocupação das áreas periféricas, morros e mangues, como foi o caso das inúmeras
famílias ao longo da Rodovia Serafim Derenzi, culminado nos bairros São Pedro I, II, III, IV, V e VI que
segundo Andreatta (1987)2672, no começo teve o nome de Guadalajara, dado pelos políticos da época,
depois de Jaqueira, devido a uma árvore próxima ao local e finalmente o nome de santo no caso São
Pedro.
Não existia, naquela ocasião, qualquer preocupação por parte dos novos moradores, nem pelos políticos e
governantes com os recursos naturais. Daí a ocupação desordenada do manguezal. E importante salientar
tais fato, pois a Grande São Pedro foi palco de um dos mais significativos movimentos populares já
ocorridos no Espírito Santo, referente à luta pela moradia, isso ainda em tempos de ditadura militar.
Como forma de amenizar as reivindicações dos movimentos populares pela moradia em várias partes de
Brasil, os governantes da época elaboraram o projeto PROMORAR, com o intuito de erradicar as
palafitas. O mesmo foi apresentado à população da Grande São Pedro, mas o projeto foi rejeitado pela
comunidade, pois o PROMORAR, já vinha praticamente pronto de Brasília, sem deixar espaços para a
participação local, além de prever um novo zoneamento da região para a distribuição de lotes, o que gerou
desconfiança e uma nova ocupação desnecessária do mangue.
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CASTIGLIONI, Aurélia H. “Processo de Crescimento da grande Vitória”. In: Revista Instituto Jones dos Santos

Neves, ano VII, nº 1, Vitória; 1994. pp. 45-56.
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ANDRETTA, Graça. Na Lama Prometida a Redenção. São Paulo: Editora O Recado

Ltda, 1987, p. 170.
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Figura 2 – paisagem dominante de palafitas sobre o mangue de Vitória-ES nos anos 80

Em 1981, o manguezal onde se situa o complexo demográfico São Pedro, mais uma vez sofre com a
degradação de seu ecossistema, haja vista que no decorrer daquele ano a municipalidade transferiu o
aterro sanitário de Maria Ortiz, para a região, processo esse que durou até 1990. E importante citar que
embora fosse proibido o despejo de lixo em mangues pela Capitania dos Portos desde 1976, tal proibição
nunca foi respeitada.
A localização do aterro sanitário naquela área foi cenário da mobilização de catadores que em meio a
roedores, urubus, e insetos, viam no lixo sua fonte de riqueza, inclusive o mesmo servindo de ação
judicial, mediante decisão da justiça, assegurando à associação de catadores o acesso de uma área que na
ocasião era reivindicada por um proprietário.
No ano de 1983, a comunidade de São Pedro vivendo do lixão ali existente passou a ser conhecidos por
todos os Capixabas como o “Lugar de Toda a Pobreza”, tema de documentários denunciando a
precariedade social daquelas pessoas que tiravam do lixo basicamente a sua alimentação. Esse e outros
fatos relativos às condições de vida daquela população tiveram grande repercussão no estado, gerando na
sociedade de Vitória pressão política no sentido de se adotar políticas assistencialistas pela Prefeitura e
pelo Estado.
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Figura 3 – palafitas que ainda existiam sobre o mangue nos anos 80

De um lado, a aceitação pela comunidade dessas doações acabou suplantando alguns problemas
imediatos, por exemplo, a fome. Contudo, acabou proporcionando alguns impactos negativos, a exemplo
da desmobilização de boa parte dos moradores de São Pedro, que graças à articulação da comunidade,
obtinham inúmeras melhorias para a região.
Em 1989, ventos de mudança atingem a Capital com a eleição da frente progressista para a Prefeitura de
Vitória, liderada pelo Partido dos Trabalhadores. Começa, então, o terceiro estágio, iniciado naquele
momento e presente até os dias atuais, por meio das ações do Projeto Terra na região2673.
No início da década de 90 teve início a grande transformação da paisagem. A mobilização dos moradores
durante anos provocou a criação de políticas por parte da prefeitura visando à construção de melhorias na
imensa região ocupada há pelo menos 15 anos. Diretrizes foram criadas, dentre as quais se destacam a
delimitação e preservação do manguezal, parcelamento do solo/limite do tamanho dos lotes, além de
reassentamentos/remoções dos que ocupavam áreas de preservação e a construção de uma usina de
compostagem de lixo. Todo esse processo elimina, finalmente, a paisagem dominante das palafitas (ver
figura 3).
No final da década de 80 o Brasil já começava a despertar para a consciência ecológica, em razão dos
reflexos da Conferência de Estolcomo 1972, evento que pôs no centro dos debates meio ambiente
associado ao desenvolvimento humano conseguindo – pelo menos teoricamente - conciliar as questões
políticas, sociais, econômicas e ambientais. Conforme trabalho de Zecchinelli (2000)2674, a partir dessa
2673
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conferência os problemas ambientais também começaram a ser vistos ao mesmo tempo como problemas
políticos, econômicos e sociais.
Com os desdobramentos de Estolcomo em relação às questões ambientais ligadas ao desenvolvimento
humano com sustentabilidade, a ONU (Organização das Nações Unidas), divulgou em 1987 o Relatório
de Brundtland, conhecido também como “Nosso Futuro Comum” apontando enfaticamente a existência
de relações entre situação de pobreza de alguns povos e a deteriorização ambiental e a abundância
existente nos países desenvolvidos. Ressalva também a necessidade de cooperação internacional para
resolver problemas ambientais, fruto do desenvolvimento ou da falta de crescimento econômico em
moldes sustentáveis no uso dos recursos naturais (e porque não culturais?).
A pobreza passa a ser vista como “um mal” a ser tratado a partir da implantação de um tipo de
desenvolvimento, no qual sejam afastadas as possibilidades de catástrofes ecológicas ou quaisquer outras,
e que os países ricos mudem seus estilos de vida para padrões de acordo com os recursos
naturais/ecológicos do planeta.
Decorrente das discussões surge uma unanimidade praticamente mundial sobre um novo modelo de
crescimento, baseado no conceito de desenvolvimento sustentável, cuja meta principal era atender as
necessidades do presente sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras.
A comunidade foi parceira indispensável quanto aos resultados positivos referentes ao desenvolvimento
sustentável, uma vez que os gestores municipais incorporaram conjuntamente com a população local a
cultura de preservação ambiental referente ao manguezal da região, ressaltando suas potencialidades,
além dos benefícios do projeto como um todo, inclusive com a inauguração da usina de lixo em 1990,
mudando radicalmente a paisagem da região.
Com certeza, o Projeto São Pedro, mesmo não tendo abrigado toda a população que ocupou a região no
início do processo, é, talvez, dentro do contexto de Região Metropolitana da Grande Vitória, o mais
ousado
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recuperando/urbanizando áreas totalmente degradadas ambientalmente, possibilitando, segundo Kranz e
Mourão (1997)2675 reabilitar condições mínimas de habitação aos moradores que ali estavam em cima de
palafitas (figuras 4 e 5).
Figuras 4 e 5 – Transformações da paisagem urbana na região da Grande São Pedro
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KRANZ, Patricia & MOURÃO, Julio. Agenda 21 Vitória do Futuro. Cadernos de Meio
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Enquanto efeito desse projeto, algumas ações de âmbito local tem se destacado em nosso país, o Projeto
São Pedro é um deles, cuja municipalidade passou a adotar a filosofia prescrita sobre o desenvolvimento
sustentável, entre eles o de assegurar a conservação dos ecossistemas associado ao direito na melhoria da
qualidade de vida, através de intervenções físicas, aliado às políticas de acesso à moradia, à educação, à
saúde, lazer, organização social e geração de renda via potencialização do turismo usando o patrimônio
ambiental e cultural local.
APRESENTAÇÃO DE ALGUNS RESULTADOS EMPÍRICOS SOBRE CULTURA, CIDADE E
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA EM VITÓRIA-ES

No caso da Grande Vitória-ES, existem alguns exemplos de práticas socioespaciais, culturais e
econômicas tradicionais, as quais contribuem, com suas marcas, a manter uma identidade cultural da
cidade, que, por sua vez, significam atrativos e, por isso, entram nas rotas de visitas turísticas. As
paneleiras de Goiabeiras, os pescadores de Itapuã, as desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras e Congo da
Barra do Jucu, ilustram a riqueza da cultura local e a importância da sobrevivência desses grupos e
lugares para a cidade e seus moradores.
Essa riqueza cultural se expressa nos atos, nos tipos de trabalho, nas festas, nas atividades cotidianas, etc.
São saberes e fazeres tradicionais herdados dos antepassados, herança que passa de geração para geração,
os quais ainda se mantém em meio à intensa urbanização, embora essas resistências já sejam mediadas
pelo mercado, posto que tais bens materiais e imateriais, muita vezes, só resistem transformados em
mercadoria.
O estado do Espírito Santo é litorâneo, e apenas dois dos sete municípios que compõem a região
metropolitana não estão localizados junto ao mar. Portanto, é uma região marcada por relações
socioespaciais, econômicas e culturais ligadas com o oceano, suas restingas, lagoas e manguezais (ver
figura 6).
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As tradições culturais no litoral são heranças indígena e negra principalmente, sobretudo no que diz
respeito à economia local desde os tempos coloniais, tais como a pesca, o plantio de culturas, a produção
de artefatos, as festas, etc. (NOVAES, 1970)2676.
As plantações nos engenhos e a pesca no mar, nos rios e manguezais eram a base dessa economia já no
século XVI. Nas áreas onde estão localizados hoje os municípios de Vila Velha, Serra e Vitória, consta,
na historiografia do estado relatos da fartura de pescados. “Os peixes eram muitos, de todos os tamanhos
e das mais variadas espécies, pescados de muitas maneiras. A variedade se via por todos os lados [...]
proliferavam as tainhas, que chegavam a dois palmos, conhecidas pelos índios como curimãs [...] além de
crustáceos como sururu, siri, camarão, búzios, lagosta, pitu, etc.” (GALVÊAS, 2005, p. 61)2677.

Figura 6 – Paisagem dominante da Ilha do Lameirão – manguezal principal de Vitória-ES

Às margens da baía de Vitória, na porção noroeste, localizada na Ilha das Caieiras, encontra-se o primeiro
exemplo. A Cooperativa das Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras foi fundada em 08/02/99 por 49
mulheres que trabalhavam em condições precárias nas calçadas e quintais de suas casas (SOUZA,
2676
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2008)2678. Hoje, ocupando um galpão construído pela Prefeitura Municipal de Vitória, a Cooperativa, que
tem por base um restaurante é uma das atrações da Rota Manguezal, que objetiva o desenvolvimento do
turismo na região da Grande São Pedro.
Localizado às margens do manguezal, na região noroeste da baía de Vitória, no bairro de Goiabeiras, o
galpão que abriga a Associação das Paneleiras conta, atualmente, com 40 mulheres e 3 homens
trabalhando na produção das mais variadas peças de panelas. Com exceção da madeira para queimá-las,
toda a matéria prima (argila, cabaça para dar o formato, pedra para polir/”lisar”, vassourinha para
pintar/”açoitar” e tintura de tanino) usada na confecção das mesmas é retirada do mangue.

Figuras 7 e 8 – Moqueca Capixaba prato típico do ES, na panela de barro; trabalho das desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras,
região da Grande São Pedro, Vitória.

A Ilha das Caieiras já foi uma ilha, de fato, mas devido aos constantes aterros dos manguezais, hoje, é um
bairro e, dentro dele há um “pedaço” transformado em pólo gastronômico, contando com diversos
restaurantes, o que tornou essa área (re)conhecida pelo setor turístico da cidade. A tradicional atividade
das mulheres desfiadeiras de siri do manguezal é que deu a “fama” ao lugar.
Hoje, são 28 mulheres associadas à Cooperativa, e oito destas trabalhando diretamente no restaurante, o
qual funciona de terça-feira a domingo, das 10:00 horas às 17:00 horas. Perguntadas sobre o fato da
Cooperativa (e do lugar) ter se transformado em ponto de visita turística de Vitória, as mesmas
confirmam a freqüência constante de turistas de outros estados do Brasil e estrangeiros que vêm provar os
pratos típicos da cozinha capixaba, além de aproveitarem a paisagem, a cultura e o ambiente diferente.
O segundo exemplo diz respeito à confecção de panelas de argila retirada do manguezal, no Vale do
Mulembá, em Vitória. As Paneleiras de Goiabeiras é uma associação composta por mulheres que,
também, faz parte do atual roteiro turístico da metrópole. A panela de barro, fabricada de forma artesanal
se mantém graças à herança cultural que é repassada dos pais para os filhos. O lugar e a atividade
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tradicional mantém viva uma cultura que está relacionada à culinária local: a moqueca capixaba feita
nesse tipo de panela.

Figura 9 – Etapa da confecção da panela de barro às margens do Manguezal deVitória-ES

Outro exemplo na Grande Vitória é a existência de várias colônias de pescadores, distribuídas,
principalmente nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra, em áreas densamente ocupadas/urbanizadas. A
atividade da pesca nessas colônias ainda é bastante dinâmica, tanto comercial quanto para consumo
próprio. Algumas destas se transformaram em atrativo, sobretudo por mostrarem enorme resistência em
meio ao intenso crescimento urbano, inclusive em bairros que passam por forte verticalização. Nesse
caso, sobressaem em Vitória, as colônias da praia do Suá e da praia do Canto; em Vila Velha, as colônias
da praia da Costa e da praia de Itapuã; no município da Serra, destacam-se as colônias da praia de
Manguinhos e da praia de Jacaraipe.
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Por chamar tanta atenção quanto à sobrevivência da colônia num bairro que, hoje, abriga classes sociais
de médio e grande poder aquisitivo e sofre intensa verticalização, sobressai a Colônia de Pescadores de
Itapuã, na praia de mesmo nome. A resistência do grupo e da vila de pescadores transformou o lugar em
mais um atrativo na metrópole.
O último exemplo de prática socioespacial que representa a cultura e o folclore Capixaba é uma festa. O
congo é parte da cultura popular e da identidade capixaba; mistura dança, canto e ritmo, embalado por
instrumentos musicais, tais como o tambor e a casaca. É uma herança de índios e negros descendentes de
escravos africanos, principalmente grupos que ocupavam o litoral.

Figura 10 – aspecto do folclore Capixaba – festa do Congo

As primeiras bandas teriam surgido por volta de 1855. A permanência dos negros de cultura banto, em
solo capixaba durante o ciclo do café, favoreceu a participação deles nas bandas de congo para louvar a
Virgem do Rosário e São Benedito, além de São Pedro, São Sebastião e Nossa Senhora da Penha, a
padroeira do estado do Espírito Santo (MAZOCO, 2003)2679.

2679

MAZOCO, Eliomar C. O Congo de Máscaras. Espírito Santo: SPDC, UFES, 1993, p.

47.
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Figura 11 – Banda de Congo, Vitória-ES

Na Grande Vitória há, pelo menos, 15 bandas de congo, as quais, além de participarem ativamente das
comemorações em homenagem, sobretudo a São Benedito, São Sebastião, São Pedro e Nossa Senhora do
Rosário, apresentam-se em diversos eventos culturais, como atração turística e até política, posto que se
destacam como fenômeno cultural “nativo”, que representa parte da identidade do estado.
O carnaval na Barra do Jucu é destaque no estado do Espírito Santo, uma vez que o balneário criou a
tradição de “pôr nas ruas” diversos blocos carnavalescos, expressando, através de versos cantados
acompanhados de bandas de congo, a irreverência, ironia, críticas sociais e política. Devido à importância
econômica proporcionada durante esse período, consolidou-se essa área turística na Grande Vitória, o que
exige investimentos públicos em infra-estrutura para os visitantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecemos o quanto esse tipo de política pública proporcionou melhorias na vida de muitas famílias
na cidade de Vitória, nos últimos 30 anos. Nossas apreensões, no entanto, dizem respeito a real e concreta
sustentabilidade de uma realidade produzida pelo estado, diferente daquela experimentada pelos
moradores das áreas denominadas “de risco”. A impressão que temos é que o risco de cunho ambiental
(insalubridade, doenças, miséria, cenários desoladores, etc.) dar lugar ao risco social, de fato; da exclusão
e do não acesso às formas de trabalho e de subsistência e, quem sabe, até da moradia, no momento em
que não houver condições de sustentar a valorização do solo urbano, posto que o processo de produção do
espaço urbano tem continuidade nos moldes da especulação imobiliária, ou melhor, seguindo uma lógica
desigual do acesso à propriedade privada, neste caso específico incorporando-se, cada vez mais no mundo
do mercado regido por suas regras e leis.
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As políticas públicas para Vitória, sobretudo as implementadas pelo governo municipal, concentram-se na
promoção de uma “urbanização adequada”, aqui entendido como obras de infra-estrutura em geral e
construção de equipamentos coletivos urbanos: construção, calçamento, muros de contenção, redes de
esgoto, estação de tratamento de esgotos, redes de drenagem, iluminação pública, escadarias,
pavimentação de ruas e becos, módulos sanitários, mirantes, píer em madeira, construção de casas de
alvenaria, praças, etc., transformando grande parte da região noroeste da ilha em grande potencial
turístico.
O processo vem ocorrendo desde o final da década de 70 em Vitória, e se tornou mais significativo nos
anos 80, tendo continuidade até os dias atuais na forma de projetos mais concretos e amplos, integrando
várias secretarias municipais, instituições estaduais e órgãos de outras instâncias do poder público.
As obras visando, de um lado, a melhoria das condições habitacionais de áreas, bairros e regiões inteiras,
e de outro, efetiva a estratégia do embelezamento; a transformação do cenário; a melhoria paisagística da
cidade-ilha, proporcionando o potencial turístico dessas áreas que contornam Vitória, em especial a região
da baía e do manguezal.
Contando, cada vez mais, com infra-estrutura, serviços e condições de moradia, a expectativa do poder
público é que essas áreas-alvo das políticas de urbanização adequada, se tornem, repetindo os objetivos
do governo municipal:
economicamente viáveis [...] incorporem a população com competitividade ao mercado
[...] que esses espaços clandestinos sejam integrados à cidade legal, faz parte de um
novo modelo de gestão da cidade, com uma [...] metodologia adequada de participação
e integração e de uso racional de recursos financeiros, com vontade política e
determinação na promoção de um desenvolvimento sustentado.
ABSTRACT
This work displays a quarrel supported in specific literature, as well as in empirical research that the city
of Vitoria has as study object. The writings developed here are pertinent to the subject on the impact of
the tourism in the urbanization, in special “valued urban pieces” as merchandises in the market of the
globalised world, through the tourism and of the leisure, excellent sectors of the economy in the scope of
the internationalized economy.
KEYWORDS
Urbanization, tourism, economy, community, sustainability

2295

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS EM PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS: SELEÇÃO DE
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RESUMO:
O presente trabalho teve como objetivo apresentar proposta metodológica com emprego de
geotecnologias para elaboração de Planos Diretores Municipais, abordando uma das etapas que trata da
análise territorial, seleção e espacialização das áreas de interesse ambiental para conservação no
município de Presidente Kennedy, no estado do Espírito Santo, mostrando-se o estudo extremamente
satisfatório.
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1 – INTRODUÇÃO
Nos estados brasileiros o crescimento das cidades continua ocorrendo de forma extremamente acelerada.
Tal fenômeno se dá, por exemplo, com a crescente ocupação urbana na maioria das vezes de maneira
irregular (MARICATO, 20012680). Na tentativa de se alcançar um desenvolvimento mais ordenado das
cidades o governo federal promulgou, em 10 de julho de 2001, a lei nº 10.257, que determina os critérios
de exigência do Plano Diretor para organizar o crescimento e o funcionamento do território. O Plano
Diretor é obrigatório para municípios que apresentam uma ou mais das seguintes características: possuir
mais de 20 mil habitantes; ser integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; possuir
áreas de especial interesse turístico e estar situado em áreas de influência de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país. Destaca-se que a legislação atual
exige o Plano Diretor Municipal, e não somente Plano Diretor Urbano como acontecia em práticas
passadas (BRASIL, 20012681). É o Plano Diretor Municipal - PDM2682 que estabelece as diretrizes para a
ocupação, o desenvolvimento e o funcionamento mais ordenado da cidade, sendo um conjunto de regras
básicas que determinam o que pode e o que não pode ser feito em cada parte do seu território. Seu
propósito maior é garantir, através de seus instrumentos, que os cidadãos possam viver melhor.
Atualmente, na elaboração dos PDMs é comum os especialistas recorrerem ao uso das ferramentas
geotecnológicas2683 como o Sistema de Informações Geográficas – SIG integrado com produtos e técnicas
de Sensoriamento Remoto - SR, caracterizado como um importante instrumento de apoio na execução de
diversas etapas de elaboração, inclusive, no suporte de tomada de decisões do PDM como análise da taxa
de ocupação, verticalização, traçado das vias, afastamentos, indicação da Zona Especial de Interesse
Social - ZEIS, macrozoneamento, zoneamento, entre outros aspectos.
Diante desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo apresentar proposta metodológica de
suporte na elaboração de Planos Diretores Municipais, abordando uma das etapas que trata da análise

2680

MARICATO, E. “Brasil, cidades, alternativas para a crise urbana”. Petrópolis:Vozes, 2001.

2681

BRASIL - Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, “Estatuto da Cidade”, regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da política urbana.
2682

O Plano Diretor Municipal é elaborado por uma equipe de especialistas havendo a também a participação da
sociedade. Após a conclusão o PDM deve ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito de
cada município. O resultado, formalizado como Lei Municipal, é a expressão do pacto firmado entre a sociedade e os poderes
Executivo e Legislativo. Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES. “Plano Diretor Participativo: guia para a elaboração pelos
municípios e cidadãos”, 2005a
2683

A Geotecnologia, segundo Fitz (2008) e Silva (2003), pode ser entendida como um conjunto de tecnologias
possuindo uma ou mais funções como coleta, processamento, análise e disponibilidade de informação com referência
geográfica. Ela é composta de soluções de hardware (plataforma computacional utilizada), Software (programas, módulos e
sistemas) e peopleware (profissionais ou usuários especializados). Dentre as Geotecnologias de uso corrente no planejamento e
gestão do território destacam-se: o Sistema de Informações Geográficas (SIG/GIS), Sensoriamento Remoto, Cartografia
Digital, Sistema de Posicionamento Global (GPS), Topografia, dentre outros. Fontes: FITZ, Paulo Roberto,
“Geoprocessamento sem Complicação”, São Paulo, Ed. Oficina de Textos, 2008a e SILVA, A. D. B. “Sistema de Informações
Geo-referenciadas: conceitos e fundamentos”. Campinas: UNICAMP, 2003. 240 p.
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territorial, seleção e espacialização das áreas de interesse ambiental para conservação no município de
Presidente Kennedy, no estado do Espírito Santo.
São outros objetivos: delimitar cada uma das áreas de interesse ambiental, calculando a área em hectares;
indicação da classe e categoria conforme classificação do SNUC e de outros instrumentos jurídicos;
apontar os atributos como grau de conservação da flora, grau de importância para os recursos hídricos,
grau de fragilidade e valor cênico; difundir o emprego de geotecnologias de SIG integrado com técnicas e
produtos de Sensoriamento Remoto (ortofotomozaicos, orbitais dos satélites CBERS, LANDSAT e dados
SRTMs - Shuttle Radar Topography Mission) com exemplos do uso de algumas aplicações.
2 – AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
Para que os objetivos propostos nesse estudo fossem alcançados, o mesmo foi dividido em duas principais
etapas, sendo:
Primeira: aquisição de referencial bibliográfico e documentos na Prefeitura Municipal Presidente
Kennedy (20092684 ), instalação e consulta do Sistema Nacional de Informações Urbanas -

SNIU

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005b2685 ); cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE escala 1:50.000 correspondente ao dobramento das folhas/nome

SF-24-G-II-2

(Presidente Kennedy: MI-2650/2) e SF-24-H-I-1 (Itapemirim: MI-2651/1)2686 ; relatórios e mapas
Geológicos, Geomorfológicos, Pedológicos e Vegetação Natural do Projeto Radambrasil, Volume 32
(19832687); Dados Climatológicos com registro das maiores precipitações médias anuais (ANA, 20072688
e INCAPER, 20082689); campanhas de campo com realização de entrevistas, reuniões tecnicas e leituras
comunitárias.
Segunda: aquisição de Planos de Informações: Infra-estrutura urbana e rural, cursos d`água, massa de
água (lagoas, barragens e oceano) bacias e sub-bacias hidrográficas e rodovias (IBGE, 20002690 );
2684

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, “Dados Municipais”, 2009.

2685

MINISTÉRIO DAS CIDADES. “Sistema Nacional de Informações Urbanas”, 2005b.

2686

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE “Cartas Topográficas” escala 1:50.000 folhas
SF-24-G-II-2 (Presidente Kennedy: MI-2650/2) e SF-24-H-I-1 (Itapemirim: MI-2651/1) década de 70.
2687
2688

PROJETO RADAMBRASIL, vol. 32, Levantamento de Recursos Naturais, FIBGE, 1983.

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS
<http://hidroweb.ana.gov.br>. Acesso em: 08 Julho, 2007.

–

ANA

“Dados

Hidrológicos”.

Disponível

em:

2689

INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – INCAPER.
“Dados Climáticos”, 2008. Disponível em: <www.incaper.es.gov.br> Acesso em: 08 Julho, 2008.
2690

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. “Planos de Informações” (2000).
Disponível em: <ftp://www.ibge.gov.br> Acesso em 3 mar. 2010.
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Aquisição de imagens orbitais gratuitas com resolução espacial de 20 x 20m do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE, 20102691 ), satélite CBERS-2B/CCD, órbita 149, ponto 124, datas de
passagem 02/06/1999 e 02/12/2008, respectivamente (período após a maior precipitação mensal na
região); Ortofotomosaicos (IEMA, 20072692 ); dados do radar interferométrico da missão SRTM cena SF24-V-B com resolução espacial de 90 metros, abrangendo a área de estudo e adjacências (EMBRAPA,
20052693 ); registro fotográfico com câmera digital 12 megapixel, registro de pontos de interesse com
aparelho receptor de GPS Garmin Série H, Microcomputador PC; e Sistema de Informações Geográficas
ArcMap 9.3.1.
3 – TÉCNICAS DE SIG E SR UTILIZADAS
A organização dos dados vetoriais teve início com a criação de um projeto no SIG ArcMap e a adição dos
Planos de Informações (PIs) abrangendo o município e adjacências ajustados, quando necessário2694, no
sistema de coordenadas UTM, Datum SAD-69 Zona 24 Sul com todo o mapeamento produzido seguindo
a padronização cartográfica2695.
Já a organização e tratamento dos dados raster iniciou-se com o processamento dos dados
interferométricos SRTM com SIG ArcMap, realizando a reprojeção (Project Raster) – das coordenadas
geográficas WGS-84 para UTM SAD-69 Zona 24 Sul - seguido do recorte para a área de estudo e
adjacências, através da função extract by mask. Após o recorte dos dados interferométricos, foi gerado o
modelo numérico do terreno (hillshade).
O Processamento Digital da Imagem (PDI) iniciou-se com o ajuste da iluminação com rotinas de realce,
seguida da composição (composit bands) das imagens do satélite CBERS-2B nas bandas RGB colorido
falsa-cor com a combinação da banda 4 ao filtro vermelho, banda 3 ao filtro verde e a banda 2 associada
ao filtro azul (4R; 3G; 2B), correspondendo, respectivamente, aos comprimentos de ondas verde,
2691

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE, “Imagens do satélite CBERS2B” câmera/sensor CCD, Órbita 148, ponto 124, anos de 1999 e 2008. Disponível em: <http://www.inpe.br> Acesso: 26 jul. 2010.
2692

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - IEMA, “Ortofotomosaicos” ES, 2007.

2693

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Download de “Dados SRTMs”
(2005). Disponível em: <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/> Acesso em: 08 Julho, 2010.
2694

Uso dos parâmetros de transformação entre sistemas de coordenadas do SIG ArcMAP 9.3.1 tomou como base as
resoluções propostas pela Presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005). Fonte INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, “Sistemas de Referência”. Disponível em:
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pmrg/legislacao/RPR_01_25fev 2005.pdf> Acesso em 3 mar. 2011.
2695

Apresentando além do objeto/área de pesquisa um título representativo; a definição de coordenadas UTM
(Universal Transversa de Mercartor); sistema geodésico de referência/Datum; fonte de informações, incluindo dos satélites
como orbita, ponto, data de passagem, composição de imagens; toponímia; direção do norte; escala gráfica e legenda.
Atendendo às qualidades essenciais de precisão, eficácia e legibilidade dos objetos representados do território (FITZ, 2008b;
NOGUEIRA, 2008; JOLY, 1990). Fontes: JOLY, F. A. “Cartografia”. Campinas: Papirus, 1990.; FITZ, Paulo R.
“Cartografia Básica” (nova edição), Ed. Oficina de Textos, 2008b.; NOGUEIRA, Ruth E., “Cartografia: representação,
comunicação e visualização de dados espaciais” - 2a ed. rev. – Florianópolis, Ed. da UFSC, 2008.
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infravermelho próximo e vermelho. Nesta composição, foram realçadas as características da água (tons de
azul escuro ao preto), do solo e das áreas urbanizadas (tons cinza-rosa), enquanto a vegetação apresenta
tonalidades avermelhadas. Em seguida, a imagem foi registrada/georreferenciada (Georeferencing) e
retificadas geometricamente com coordenadas obtidas por GPS, seguida da criação de uma mascara /
plano de informação abrangendo a área e adjacências com posterior recorte da imagem através da função
extract by mask.
O próximo passo foi a realização do processo de análise (interpretação visual) comparando as imagens e
Ortofotomosaicos e, posteriormente, digitalização dos alvos de interesse (áreas de interesse ambiental)
utilizando a técnica de edição vetorial do SIG. Nesse procedimento de delimitação foram considerados os
elementos básicos de interpretação como: textura, tonalidade/cor, forma, tamanho, padrão, localização e
sombra, conforme proposta de Jensen (20092696 ).
Essa técnica de interpretação de imagens possibilitou uma melhor definição das áreas de interesse
ambiental que foram posteriormente validadas com campanhas de campo juntamente com a equipe da
prefeitura utilizando-se GPS e registro fotográfico.
3.1 – Outros critérios de espacialização das áreas de interesse ambiental
Os outros critérios adotados para a delimitação e classificação das áreas de interesse ambiental foram
sintetizados na Figura 1.

2696

JENSEN, John R. “Sensoriamento Remoto do Ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres”, Editora Parêntese, São
José dos Campos, SP, 2009, 598p.
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Figura 1 - Principais etapas desde a análise e caracterização do território com identificação dos potenciais e limites ambientais
seguida da indicação das áreas de interesse ambiental e diretrizes para o território.
Organizado pelo Autor.

Levou-se em conta a análise geoambiental, integração e dinâmica dos atributos de ordem física (relevo,
declividades, solos, clima, recursos hídricos, áreas inundáveis), biológica (ocorrência de fauna e flora
significativa para conservação) e antrópica2697 (legislação, aspectos econômicos, socioculturais,
integração com outros planos/estudos. Ex: comitê de bacia hidrográfica), complementados com uso de
ortofotomosaicos, imagens de satélite, campanhas de campo e reuniões com consultores/especialistas.
4 – Caracterização Física do Território com emprego de geotecnologias: exemplos
Relevo e Declividades: O mapa Hipsométrico ou Relevo e de Declividades foram gerados a partir das
equidistâncias de curvas-de-nível (Figuras 2 e 3).

Figura 2 – Relevo do município.

Figura 3 – Declividades do município.

2697

Apoio teórico nos conceitos de Espaço Total (AB`SÁBER, 2002), Ecodinâmica (TRICART, 1976 e 1977) e
Geossistema (BERTRAND, 1971) adaptados à realidade socioambiental do município, tendo em comum entre eles, a
perspectiva tempo-espacial e a integração dos elementos/atributos presentes no território. Fontes: AB`SÁBER, Aziz Nacib,
“Bases Conceptuais e o Papel do Conhecimento na Previsão de Impactos”, In: MÜLLER-PLANTENBERG, Clarita e
AB`SÁBER, Aziz N. (orgs.) Previsão de Impactos: O Estudo de Impacto Ambiental no Leste Oeste e Sul, Experiências no
Brasil, na Rússia e na Alemanha. 2ª ed., São Paulo, Editora da USP, 2002, pp. 28 – 49.; BERTRAND, G. “Paisagem e
Geografia Global. Esboço Metodológico”, Cadernos de Ciências da Terra, São Paulo, 1971, pp. 1-27.; TRICART, J. “A
Geomorfologia nos Estudos Integrados de Ordenação do Meio Natural”. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro, 1976, pp. 15 –
42.; TRICART, J. “Ecodinâmica”. Rio de Janeiro: IBGE, 1977.
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As declividades foram classificadas em intervalos entre: 0 – 29,9%; 30 – 44,9%; 45 – 74,9% e ≥ 75%,
considerando a resolução CONAMA 303/2002, a proposta da Embrapa (1999)2698 e a Lei do
Parcelamento do Solo Urbano nº 6.766/79, em seu artigo 3 parágrafo único item III que destaca: não será
permitido o parcelamento, “em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
se atendidas exigências específicas das autoridades competentes”.
Tabela 1 - Classes de Relevo e Percentual de Ocorrência em Presidente Kennedy - ES
Variação
Graus

Relevo
(predomínio)

Percentual
da Área
Ocupada

Parcelamento

0º a 16,6º

plano a ondulado

84,1%

Permitido, desde que não atinja as APPs

16,7º a 24,2º

forte ondulado

10 %

Permitido se atender as exigências específicas

24,3º a 36,8º

montanhoso

5,4 %

Não recomendado

≥36,9º

escarpado

0,5 %

Não recomendado

Total
Base cartográfica: IBGE (2000) e Embrapa (1999).
Organizado pelo Autor.

100 %

Variação
Percentual

0 a 29,9%
30 a 44,9%
45 – 74,9%
≥ 75 %

A análise do mapa processado (Figura 3) e da Tabela 1 apontam os locais com declividades entre 0 a
29,9% (relevo plano a ondulado) compreendendo mais de 84 % do território. Já as áreas de relevo acima
de 30% estão concentradas do centro para noroeste e nos entornos dos cursos d`água, enquanto a classe
igual ou superior a 75% (relevo escarpado) abrange apenas 0,5 % do território com destaque para a
porção noroeste (Pico do Serrote com 385 m).
Recursos Hídricos / Áreas Costeiras: o mapa elaborado de hidrografia aponta que mais de 85% do
território está localizado na Região Hidrogeográfica do rio Itabapoana, sendo o restante inserido na
Região Hidrogeográfica do rio Itapemirim (Figura 4).
Há o destaque para as sub-bacias e Microbacias Hidrográficas Litorâneas totalmente inseridas no
território, sendo os Córregos São Salvador, Marobá, Pesqueiro, Caetanã, São Bento, Jordão, entre outros.
O município de Presidente Kennedy possui mais de 10 km de linha de costa com os balneários de Marobá
e das Neves (Figuras 4 e 5). O regime fluvial dos rios que vertem no interior do território, de modo geral,
acompanham a pluviosidade (superiores a 1.250 mm/a) sendo marcado por dois períodos: um de cheia,
2698

A declividade pode ser conceituada como a inclinação do terreno em relação a um plano horizontal e esta pode ser
expressa em percentual ou em graus. Ela é calculada pela variação da altitude entre dois pontos do terreno (curvas-de-nível)
em relação à distância que os separa. Utilizou-se a classificação de relevo proposta pela Embrapa (1999) sendo: Plano –
superfície de topografia suavizada onde os desnivelamentos são muitos pequenos, com declividade variável de 0 a 3%; Suave
ondulado – superfície de topografia pouco inclinada, constituída por conjuntos de colinas, apresentando declives suaves de 3 a
8%; Ondulado – superfície de topografia levemente inclinada, constituída por conjuntos de colinas, apresentando declives
moderados, predominantemente, variáveis de 8 a 20%; Forte ondulado – superfície de topografia bastante inclinada, formada
por morros com declives fortes de 20 a 45%; Montanhoso – superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas
acidentadas, usualmente constituída por morros, montanhas e maciços montanhosos, apresentando declividades entre 45 a
75%; Escarpado – superfície muito íngreme, com vertentes de declives fortes ultrapassando 75%. Fonte: EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. “Sistema Brasileiro de Classificação de Solos”. Brasília:
Embrapa, 1999.
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com os níveis máximos ocorrendo nos meses de outubro a janeiro (Figura 5) e um de vazante, a partir de

Data: 02/06/1999

Data: 02/12/2008

Figura 4 – Recursos Hídricos

Figura 5 – Períodos de vazante e cheia do rio Itabapoana.

junho, atingindo mínimas extremas nos meses de agosto e setembro (INCAPER, 20082699).

4.1 – Síntese dos Critérios Considerados para Seleção das Áreas
Os atributos principais para definição de áreas prioritárias para conservação foram estabelecidos em
quatro grandes grupos em função das características ambientais presentes, na legislação e no grau de
fragilidade desses espaços, sendo:
Grau de Conservação da Flora: foram consideradas para seleção a continuidade dos
remanescentes de vegetação (matas ciliares, capoeiras, várzeas, restinga e mangue) nos seus
diversos estágios de regeneração, cuja análise foi realizada em duas etapas: 1a identificação de
possíveis áreas a partir da análise de imagens de satélites atuais. 2a aferição em campo das áreas
pré-selecionadas e identificação de novas áreas. Medição Estágios2700:
“A” - Alto (presença de fragmentos florestais em ótimo estado de conservação sendo de
importância significativa sua preservação);

2699

INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – INCAPER.
“Dados Climáticos”, 2008. Disponível em: <www.incaper.es.gov.br> Acesso em: 08 Julho, 2008.
2700

Tomaram-se como base a Resolução CONAMA Nº 29, de 07 de dezembro de 1994 que classifica vegetação
primária e secundária nos estágios inicial (baixo), médio e avançado (alto) de regeneração da Mata Atlântica no estado do
Espírito Santo; Lei Federal nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica; e a LEI Estadual n° 5.361, de 30 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a Política Florestal do
Estado do Espírito Santo.
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“M” - Médio (presença de fragmento florestal em médio estado de conservação de fácil
recuperação);
“B” - Baixo (área sem presença de vegetação sendo recomendável o plantio de espécies
nativas para recuperação).
Recursos Hídricos: analisou-se a fragilidade quanto ao assoreamento, poluição dispersa e pontual
dos recursos hídricos superficiais incluindo as lagoas, brejos, arroios, córregos e nascentes.
Medição:
“A” - Alto (áreas abrangendo nascentes com bom a excelente estágio de preservação de
matas, incluindo, ciliares, possuindo influência direta na qualidade e disponibilidade das
águas)
“M” - Médio (apresenta importância para manutenção da qualidade das águas nas regiões
adjacentes, possuindo fragmentos de matas ciliares em bom estado de conservação).
Valor Cênico: áreas que possuem elevado valor paisagístico, arqueológico e cultural para a
região/município.
Medição: Único valor “X”.
Frágeis/Susceptíveis: áreas com condições geológico-geomorfológicas especiais que são
relevantes garantir a função ambiental (proteção contra desmoronamento, queda de blocos
rochosos e alagamentos).
Medição: Único valor “X”.
As principais leis e decretos (federal, estadual e municipal) considerados foram: SNUC - Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (L.F. nº 9.985/20002701); Código Florestal (L.F. nº 4.771/19652702);
Parâmetros das APPs (Resolução CONAMA 303/20022703); Lei da Mata Atlântica (L.F. nº
11.428/20062704); Classificação da Vegetação de Mata Atlântica no Espírito Santo (CONAMA
29/19942705); Estágios de Vegetação de Restinga e Mangue (CONAMA 261/19992706); Política Florestal

2701

BRASIL - Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 SNUC – Dispõe sobre “Sistema Nacional de Unidades de
Conservação”.
2702

BRASIL - Lei nº 4.771/65 de setembro de 1965 que dispõe sobre “Código Florestal” (considerando alterações).

2703

BRASIL - Resolução CONAMA nº 303/2002. Dispõe sobre “Parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente – APPs”.
2704

BRASIL - Lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do “Bioma da Mata Atlântica” (Lei da Mata Atlântica).
2705

BRASIL - Resolução CONAMA nº 29/1994. Dispõe sobre classificação vegetação primária e secundária nos
estágios inicial (baixo), médio e avançado (alto) de regeneração da Mata Atlântica no estado do Espírito Santo.
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do Estado do Espírito Santo (L.E. nº 5.361/19962707); Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do
Espírito Santo (L.E. nº 5.816/19982708); Lei de Parcelamento do Solo Urbano (L.F. nº 6.766/19792709);
Estatuto da Cidade (L.F. nº 10.257/20012710).
Nessa fase foram também espacializadas as áreas de conflitos de usos, a exemplo, das ocupações em
Áreas de Preservação Permanente - APPs, pontos de risco (deslizamento e alagamento), ocupação da
linha de costa, com a sobreposição das informações em tela e em mapas, complementados com leituras
técnicas (incluindo registros da Defesa Civil) e comunitárias.
5 – Classificação das Áreas de Interesse Ambiental
As áreas de interesse ambiental foram definidas com base nos atributos anteriormente abordados, no
suporte em imagens de satélite e ortofotomosaicos, sendo classificadas2711 em:
I - Área de Preservação (AP) - Definidas com base no Código Florestal - Lei 4.771 de 15 de
setembro de 1965 e Resolução CONAMA 303 de 20/03/2002, subdividas, nas seguintes
categorias:
•

APP - Área de Preservação Permanente – APP e

•

ARPP - Área de Recuperação e Preservação Permanente2712.

II – Zonas Costeiras (ZC) - Definidas com base no Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do
Espírito Santo - PEGC/ES, LEI n° 5.816, de 22 de dezembro de 1998, compostas pelas seguintes
categorias:
•

FCPP - Faixa Costeira de Preservação Permanente; e

•

FCRP - Faixa Costeira de Recuperação e Preservação2713.

2706

BRASIL - Resolução CONAMA nº 261/1999. Dispõe sobre “Parâmetro básico para análise dos estágios
sucessivos de vegetação de restinga”. (base para análise no ES).
2707

ESPÍRITO SANTO - Lei n° 5.361 de 30 de dezembro de 1996 da “Política Florestal do Estado do Espírito

Santo”.
2708

ESPÍRITO SANTO - Lei n° 5.816, de 22 de dezembro de 1998 – Institui o “Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro do Espírito Santo”.
2709

BRASIL - Lei nº 6.766 de dezembro de 1979 – “Parcelamento do Solo Urbano” (considerando alterações).

2710

BRASIL - Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, “Estatuto da Cidade”, regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da política urbana.
2711

Optou-se pela vetorização “em tela” das áreas de interesse ambiental para preservação, em função da diversidade e
complexidade dos elementos presentes no território, substituindo o uso dos classificadores automáticos (ex: supervisionada,
não supervisionada e hibrida) disponibilizados na maioria dos softwares de Sensoriamento Remoto e SIGs.
2712

Compreendem as áreas de preservação permanente e demais formas de vegetação natural atualmente degradadas. O
objetivo dessa categoria (ARPP) é alcançar ou estar mais próxima da categoria APP.
2713
São ambientes marcados por elevado grau de interferência humana, marcados pela inexistência de dunas/cordões
arenosos, faixa de praia (pós-praia) e fragilidade, a exemplo, da erosão praial. O objetivo dessa categoria (FCRP) é alcançar
ou estar mais próxima da categoria FCPP.
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III - Zonas Naturais (ZN) - Definidas com base nos grupos (Unidades de Proteção Integral e
Unidades de Uso Sustentável) e subgrupos do SNUC, Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000.
Categorizadas como áreas com vocação para serem transformadas em Unidades de Conservação –
UCs com prévia indicação sendo:
•

APA – Área de Proteção Ambiental;

•

ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico;

•

RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural

IV – Proteção Especial (PE)- Áreas que apresentam um ou mais atributos de proteção,
recuperação de qualidade de vida e do meio ambiente, sendo geralmente de difícil espacialização
em função da escala. Compreende as bordas de tabuleiros e seus respectivos taludes com
declividade entre 30% (trinta por cento) e 100% (cem por cento), cobertos ou não com vegetação;
as áreas de fundo de vale em toda a extensão do talvegue; as áreas de entorno dos complexos,
centros e pólos industriais; os cinturões ou as áreas verdes de loteamentos, conjuntos
habitacionais, quando não enquadrados em outras categorias; qualquer outra área quando assim
declarada pelo Poder Público.
V - Zonas de Proteção Ambiental e Lazer (ZPAL) - Abrangem áreas localizadas dentro do
perímetro urbano, destinadas ao lazer, educação ambiental, realização de eventos culturais,
esportivos, definida pelas seguintes categorias:
•

HM - Horto Municipal / Jardim Botânico: espaços geralmente destinados à
produção e manutenção de espécimes da flora para recuperação de áreas
degradadas e enriquecimento florestal, bem como, para fins paisagísticos urbanos e

•

PU - Parque Urbano: espaços reservados para lazer da população.
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Na Figura 6 foram espacializadas as áreas de interesse ambiental destacando-se as áreas inundáveis como
o Alagado Itabapoana (Figura 7) e Brejo do Criador, ambos ocupando uma área de 7.864,8 hectares.

µ

Alagado
Mata
Mangue / Restinga

Datum: SAD-69

Complemento Área

Figura 6 – Espacialização das Áreas de Interesse Ambiental.

A

B

Figura 7 – Aspectos da área sazonalmente inundável do rio Itabapoana, conhecida como o PANTANAL
CAPIXABA. Em A observam-se as três formações geológicas do município de Presidente Kennedy, no
primeiro plano vê-se a planície fluvial quaternária (Alagado Baixo Itabapoana), no segundo um tabuleiro da
Formação Barreiras do Terciário e ao fundo afloramentos rochosos do pré-Cambriano. Em B observa-se o tipo
de moradia construída sobre palafita para suportar as inundações do rio Itabapoana.

2307

Na Tabela 2 estão sintetizadas as características de cada uma das áreas com o nome, a área em ha, a
classificação, a categoria e os atributos como grau de conservação da flora, importância dos recursos
hídricos, valor cênico, paisagístico e fragilidade do ambiente pela ação antrópica.
Tabela 2 – Principais Características das Indicadas para Preservação

ZN

ARIE

A

A

X

Mata São João dos Lagos

246,62

ZN

RPPN

B

A

X

03

Mata de Santa Lúcia

348,21

ZN

ARIE

A

A

X

04

Pico da Serrote

44,70

AP

APA

M

M

05

Mata do Gromogol

86,68

ZN

ARIE

A

M

06

Mata Dois Corações

59,90

ZN

ARIE

A

M

07

Mata do Cesar 1

87,71

ZN

RPPN

M

M

08

Mata do Cesar 2

32,84

ZN

ARIE

A

M

09

Mata dos Quarenta

159,93

ZN

RPPN

A

A

X

X

10

Mata da Ilha

458,07

ZN

RPPN

A

A

X

X

11

Mata do Jordão

161,10

ZN

ARIE

A

A

12

Brejo do Criador

1.229,93

AP

APP

B

A

X

X

13

Mata da Aroeira

20,24

ZN

ARIE

A

M

X

14

Mata dos Caetés

111,92

ZN

ARIE

A

A

X

15

Mata do Rio Preto

73,00

ZN

ARIE

A

A

X

16

Alagado Baixo Itabapoana*

6.634,87

AP

APP

B

A

X

X

17

Restinga das Neves

168,86

ZC

FCP

A

A

X

X

18

Restinga Beira Mar

136,61

ZC

FCRP

A

A

X

X

19

Restinga I

138,36

ZC

FCP

A

A

X

X

20

Restinga Marobá

ZPAL

HM/PU

A

A

Descrição da área

01

Mata do Caixeta

02

(ha)*

56,42

Fragilidade

Importância
para o
Recurso
Hídrico

87,54

Nº

Valor
Cênico

Conservação
da flora

Categoria

Classificação

ATRIBUTOS CONSIDERADOS

X
X

X

X

Obs.1: Tabela extraída da Base de Dados Espaciais.
Obs.2: As áreas de Proteção Especial (PE) foram espacializadas em outro mapa e tabela que trata exclusivamente da área
urbana.
* ocupada no Município.
Organizado pelo Autor.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a finalização do relatório2714 e mapas (etapa I) que tratam da seleção e espacialização das s de
interesse ambiental, realizou-se na etapa seguinte, o cruzamento com outros mapas e informações, tais
como: socioeconômicas, mobilidade, uso do solo (indústrias, expansão urbana, Zona Especial de Interesse
Social – ZEIS), audiências públicas, reuniões com governo, especialistas, consultores e assessoria jurídica
para definição e análise do perímetro, macrozoneamento, zoneamento do território, índices, taxa de
verticalização, afastamentos, entre outros pontos e redação da Lei do PDM.
Após o desenvolvimento do produto final, anexou-se, toda a coleção cartográfica produzida nos formatos
impresso e digital (pdf e shapefile) permitindo a consulta, a complementação das informações e
atualização dos mapas. As vantagens do uso do das Geotecnologias como instrumento de apóio (e não de
decisão) na elaboração de Planos Diretores Municipais e também na gestão territorial são inúmeras, a
começar, pela eficiência, precisão e qualidade da informação espacializada; por possuir uma Base de
Dados Espaciais que possibilita armazenar, consultar, exibir, alterar e excluir informações
georreferenciadas; permitir a criação de cadastros; gerar relatórios, gráficos; processar informações;
realizar estudos temporais, simulações; integrar dados com outras secretarias do município; possibilitar a
consonância com outros sistemas utilizados em órgãos de municípios, estados (IEMA, IJSN, IDAF e
INCAPER) e federação (IBGE, IBAMA, MMA e ANA) e, sobretudo, na revisão do Plano Diretor
Municipal, aproveitando as informações espacializadas.
É importante ressaltar que o Sistema de Informações Geográficas seja de uso comercial, livre ou gratuito
quando dominado e, de preferência, operado por especialistas (ex.: geógrafos, arquitetos, entre outros.),
possibilita um maior aproveitamento dos recursos oferecidos pelo software, consequentemente, uma
análise espacial mais aprofundada, integrada e coerente com o território analisado.
Em função desse potencial as geotecnologias constituem um ambiente organizacional que tem, cada vez
mais, ganho adeptos no mundo todo, não só para as análises geográficas, como para as demais ciências, a
exemplo, da Arquitetura, Geologia, Pedologia, Medicina, Biologia (ecologia), etc, caracterizado como um
instrumento multidisciplinar de benefícios socioambientais.
ABSTRACT:
The present work had as objective to present proposal methodological with job of Geotechnologies for
elaboration of managing plans of city, approaching one of the stages that deal with the territorial analysis,
selection and spatial distribution of areas of environmental conservation in the city of Presidente
Kennedy, in the state of the Espírito Santo-Brazil, revealing the study satisfactory.
KEYWORDS:
Geoenvironmental Analysis, Conservation, Environment.
2714

No relatório que trata da indicação das Áreas de Interesse Ambiental intitulado “Patrimônio Ambiental de Presidente
Kennedy” para o Plano Diretor Municipal foram abordados de forma substancial as etapas mostradas na Figura 6, possuindo
também um capítulo que comenta detalhadamente cada uma das 20 áreas de interesse ambiental e possibilidades de formação
de corredores de florestas, tendo no final desse, a apresentação das propostas direcionadas ao meio ambiente do território e
região.
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A PRODUÇÃO INCOMPLETA DO ESPAÇO URBANO: O CASO DE
ITABAIANA-SE
Cristiane Fernandes de Oliveira*
Email: cfolive@hotmail.com

Resumo:
Pretende-se analisar como o cenário da questão dos resíduos sólidos urbanos em Itabaiana-SE,
está integrado à lógica de desenvolvimento econômico no processo de globalização, que compreende
tipos diversos de inserção dos lugares às redes e fluxos de produção e gestão, procurando-se, ainda,
discutir como as relações que se estabelecem a partir desta questão contribuem para explicar um modelo
de produção incompleta do espaço urbano.
Palavras chave: Globalização, neoliberalismo, inclusão social,

*Doutora, mestre, bacharel e licenciada em Geografia pela Universidade de São Paulo, atualmente
é professora Adjunta na Universidade Federal de Sergipe desenvolvendo pesquisas na área de meio
ambiente, com temas relacionados à gestão hídrica e ao saneamento ambiental. Possui experiência em
avaliação de impacto ambiental e em gestão de unidades de conservação.
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INTRODUÇÃO:
A presente discussão é resultado de reflexões acerca dos rebatimentos socioambientais
oriundos da expansão de cidades pequenas e médias no Brasil nos dias atuais, que se inserem em um
modelo político-econômico neoliberal. Tomou-se como referência de análise o caso da cidade de
Itabaiana-SE, cujas questões urbanas foram analisadas à luz das políticas públicas e da organização social
frente aos problemas socioambientais, relativos principalmente aos resíduos sólidos e aos recursos
hídricos.
Itabaiana é uma cidade situada no centro geográfico do estado de Sergipe, inserindo-se na
região do Agreste nordestino, que apresenta segundo o IBGE (2010) 86.981 habitantes, que vivem em sua
maioria (77,85%) em áreas urbanas.
A cidade possui importância regional marcada pelos serviços terciários, principalmente no setor
de comércio, que mobiliza a economia por meio de suas feiras e distribuição de produtos agrícolas e pela
exploração mineral, abastecendo boa parte da capital e de outras áreas com argilas, brita, areia e
derivados.
Apesar de ser importante no âmbito da dinâmica econômica regional e de apresentar
crescimento de sua área construída, a cidade não tem recebido atenção no que diz respeito ao
acompanhamento de investimentos no setor de saneamento ambiental, como os serviços de esgotamento
sanitário (coleta e tratamento de esgotos) e o tratamento adequado da destinação e tratamento dos
resíduos sólidos.
Tendo em vista que esta não é somente a realidade de Itabaiana, mas de muitas outras
cidades brasileiras, tomou-se o estudo desta localidade para buscar compreender os impactos no aspecto
socioambiental da aplicação do modelo neoliberal que defende a primazia da defesa dos interesses
econômicos em detrimento da defesa dos interesses coletivos.
Para compreender o processo de inserção de Itabaiana neste modelo que se considera
excludente para aqueles que não recebem os serviços públicos que teriam direito, busca-se aliar o
conhecimento histórico da constituição da base produtiva local e de sua dependência hierárquica tanto do
ponto de vista regional como nacional que expressariam as relações entre o local e o global.
Busca-se ainda, nesta análise, compreender a complementaridade existente entre os
processos de produção que provocam o êxodo rural, ao mesmo tempo em que provocam a expansão das
áreas urbanas, ao invés de tratar a relação urbano-rural como uma dualidade. Esta análise considera que o
caso de Itabaiana ilustra o que discute CASTELLS (1983) acerca da estreita relação existente entre os
processos agrários que alimentam os fluxos migratórios em direção as áreas urbanas, com a manutenção
da estrutura latifundiária, atendendo aos interesses das classes dominantes e acentuando as “contradições
sociais inerentes ao seu modo de desenvolvimento” (Castells, 1983, p.106).
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Partindo, portanto, da importância do reconhecimento dos desdobramentos históricos
produtivos e das relações de dependência estabelecidas no âmbito da sociedade rural e urbana é que se
busca a compreensão dos problemas advindos destes desdobramentos na atualidade, como os problemas
de saneamento ambiental vivenciados por grande parte da população urbana de Itabaiana.
A RELAÇÃO RURAL-URBANA NA REGIÃO DO AGRESTE DE SERGIPE
Historicamente as relações de poder que se estabeleceram na região do Agreste de Sergipe,
onde se insere Itabaiana, estavam ligadas à base rural associadas principalmente à produção estruturada
no latifúndio.
De acordo com SANTOS e ANDRADE (1985) as questões que permeiam a produção econômica
nesta região “heterogênea e complexa” não estão somente ligadas à baixa pluviosidade, mas
principalmente às relações fundiárias, com concentração de terras, bem como a todas relações produtivas
(crédito, comercialização etc) associadas à produção agrícola.
A região do Agreste, onde se insere Itabaiana, está parcialmente incluída na mesma dinâmica
fundiária e, mesmo aqueles municípios que apresentam certa diferenciação, com expressividade na
produção de subsistência baseada em minifúndios, pela fragilidade das políticas de fixação do homem no
campo, também contribuíram com os fluxos migratórios em direção às cidades.
Apesar de haver modificações no tipo de uso e de culturas nesta região e não ser objetivo deste
trabalho descrever quais eram os produtos comercializados em cada período histórico, é importante
lembrar que a cultura algodoeira na região contribuiu, para o desenvolvimento embrionário da indústria
têxtil em Itabaiana, durante um curto período, bem como a produção de cana-de-açúcar atualmente, tem
atendido aos interesses da indústria alcooleira.
Na origem do aglomerado urbano de Itabaiana, portanto, estavam a comercialização nas feiras
dos produtos agrícolas oriundos das pequenas propriedades e a produção textil que aproveitava os
insumos da produção algodoeira.
Como acentuam SANTOS e ANDRADE (1985, p.64) devido a baixa produtividade, dificuldade
de comercialização, de obtenção de sementes, crédito rural, entre outros entraves, grande parte dos
produtores da região acabam fragmentando ainda mais suas propriedades, bem como optando por vender
sua força de trabalho nas áreas urbanas, por não sobreviver com a renda da terra.
É deste modo que parte da população rural se move para os primeiros aglomerados urbanos, que
vão se estruturando aos poucos até se transformarem em cidades, que continuam recebendo estas parcelas
da população, sem, contudo, as absorverem quanto à oferta de trabalho e mesmo quanto à oferta de
condições adequadas de reprodução da vida.
Outro fato que deve ser mencionado por ter sido um complicador para a questão da
empregabilidade em Itabaiana é o da crise da cultura algodoeira.
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A crise da cultura algodoeira, devido à praga do bicudo, associada à introdução de produtos
sintéticos na indústria de tecidos, conforme exposto por SILVA, GOMES e SILVA (2008) contribuíram
para o rompimento de um princípio de industrialização ligada ao algodão, levando a população absorvida
por esta incipiente industrialização a buscar outras formas de trabalho disponíveis, como o setor de
serviço.
Esta falência industrial não deve ser compreendida isoladamente, ou seja, não deve ser
compreendida necessariamente como parte de uma industrialização tardia dentro de uma área sem
capacitação tecnológica ou onde se despontavam problemas de ordem física ou climática, mas sim deve
ser compreendida a partir de sua inserção em um modelo de dependência pré-estabelecido no âmbito de
coadunações entre interesses oligárquicos locais, regionais e sobretudo internacionais.
Assim, Itabaiana está inserida em um modelo de dependência não somente local, que se expressa
pelas formas impostas de desenvolvimento produtivo embasado no latifúndio que provoca a constante
emigração populacional em direção às áreas urbanas, mas também se insere em outra escala na
dependência nacional, traduzida pela importação de tecnologias impostas como moeda de troca para a
inserção brasileira na economia mundial, que gerou desemprego no processo industrial, ainda que
incipiente. Essa inserção em um modelo de dependência, tal como discutido por CASTELLS (1983), se
assenta em bases de submissão às diferentes formas de dominação, ou seja, em um primeiro momento:
por meio da importação e absorção de tecnologias já obsoletas e, em um segundo momento: pela captação
de novos mercados de consumo, encobrindo-se as assimetrias envolvidas nas relações econômicas,
políticas e sociais entre os países envolvidos.
Entretanto, não se trata de afirmar que estas assimetrias são constituídas claramente e oficialmente
pelos governos, sejam eles quais forem na escala hierárquica, pois isto feriria os interesses da nação, mas
estão implícitos nas relações pessoais que se estabelecem em vários níveis, atendendo os interesses
hegemônicos dominantes.
Estas relações interpessoais são complexas e se estabelecem, em geral, por políticas clientelistas,
que se valem das alianças político-empresariais estabelecidas, como bem infere SILVA, GOMES E
SILVA (2008) redirecionando investimentos que deveriam ser alocados em prol do desenvolvimento
socioambiental coletivo.
ITABAIANA FRENTE ÀS CONEXÕES URBANAS
As relações estabelecidas de dependência hierárquicas, sejam do ponto de vista produtivo
ou político, obedecendo aos interesses de fora para dentro, geram comunicações ou fluxos produtivos ou
de mercadorias entre um ponto (local) de menor importância nesta hierarquia e o de maior importância
nesta mesma hierarquia, criando uma relação de comunicação em linha direta, entre local e a cidade de
maior importância urbana por meio de redes físicas ou virtuais instituídas.
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O processo de urbanização que se produz a partir dos parâmetros ora supracitados expressam as
relações que se estabelecem entre a cidade e a metrópole, como apontado por CASTELLS (1983)
enfraquecendo a rede urbana, especialmente no modelo de ocupação latino americano. Deste modo,
segundo o autor, para o caso das cidades latino-americanas “as cidades estão diretamente ligadas à
metrópole e não ultrapassam em quase nada os limites da região circunvizinha nas suas comunicações e
dependências funcionais” (Castells, 1983, p.100). Isto cria, além de um movimento unidirecional de
dependência em relação às demandas da metrópole, também a desarticulação entre a circunvizinhança
com a qual se teria mais afinidades.
A ausência do desenvolvimento destas relações entre as pequenas localidades que se identificam
não somente pelas suas necessidades, mas pela mesma forma de inserção em um processo de exploração,
gera enfraquecimento pela desmobilização. Assim, dentro da rede, pequenas cidades, como é o caso de
Itabaiana-SE, se expressam como pontos que pouco se articulam entre si, estando fortemente ligadas
radialmente e diretamente aos pontos hierarquicamente mais importantes economicamente, como é o caso
de Aracajú-SE, a capital do estado, que por sua vez, sucessivamente, também se expressa do mesmo
modo em relação a outros pontos de maior expressão econômica regional.
Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista das transações comerciais, principalmente em relação
ao comércio de matérias primas, as relações ainda se estabelecem primordialmente entre as cidades
menores, produtoras de matérias primas e as cidades hierarquicamente dominantes, outras relações
começam a despontar no cenário de transformação das relações urbanas.
É possível considerar que a inserção das tecnologias de comunicação e informação possam
permitir novas relações, possibilitando ao município, desde que este esteja capacitado para tanto, uma
relação direta com outras localidades e outras instâncias de gestão que não se inserem na ordem
hierárquica prevista.
É importante lembrar, todavia, que ao mesmo tempo em que as novas tecnologias de
comunicação, como a internet, possibilitam estas novas relações, elas também reafirmam a importância
de um centro gestor, já que há necessidade de investimentos nestas redes de telecomunicações. Estas
redes, por sua vez, tendem a se concentrar e se modernizar primeiro nas cidades mais importantes da rede,
como no caso de Aracaju, onde os investimentos são priorizados. Assim, CASTELLS (1999) observa que
estas novas formas de comunicação por meio destas “infovias” além de influenciar valores por meio da
exportação de paradigmas, também acentuariam a importância das cidades gestoras e a distância entre
estas e aquelas cidades que se situam fora ou ao largo das modernas redes de informação.
Neste contexto, pode-se afirmar que somente recentemente, em 2006, Itabaiana passou a
desenvolver atividades ligadas ao trabalho imaterial, com a criação de uma universidade pública,
possibilitada a partir de investimento do governo federal com apoio da Prefeitura Municipal.
No entanto, tendo em vista que os déficits em serviços públicos essenciais deixados por seguidos
governos são altos, os investimentos necessários na região apenas foram iniciados. Isto demonstra que a
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relação de dependência com Aracajú, seja comercial, de serviços ou mesmo imaterial, ainda se manterá
por tempo indeterminado.
ITABAIANA FRENTE ÀS CONTRADIÇÕES URBANAS
Segundo dados do IBGE (2006), o município de Itabaiana-SE apresentava em 2006 um total de
10.062 pessoas ocupadas em atividades econômicas, entre as quais somente 1.853 estavam inseridas em
atividades relacionadas à indústria de transformação. A atividade que mais emprega pessoas na cidade é o
comércio e os serviços relacionados à reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos.
Estes últimos, devido à importância da cidade como centro de comércio e de distribuição de produtos
agrícolas, expressos pela tradicional feira que movimenta a economia da cidade e o setor de transporte de
carga.
A cidade contempla, segundo a mesma base de dados do IBGE (2006), a segunda maior frota de
caminhões do estado de Sergipe, perdendo apenas para a capital Aracaju-SE.
Apesar de apresentar também o segundo maior número de unidades locais onde se desenvolvem
atividades econômicas, os salários médios mensais no município são baixos (1,6 salário mínimo),
comparados com outros municípios do estado.
Neste sentido, é possível inferir que Itabaiana é atualmente importante local de reprodução da
força de trabalho no que diz respeito ao número de unidades onde se desempenham atividades
econômicas, mas os dados indicam que, mesmo assim, grande parte da população economicamente ativa
está excluída, reforçando os índices de desemprego.
Os baixos salários, associados ainda, a pequena cobertura de serviços básicos essenciais, como
transportes públicos urbanos, investimentos em serviços de coleta e tratamento de esgotos e de soluções
adequadas para os resíduos sólidos urbanos resultam em baixa qualidade de vida aos seus habitantes,
ilustrando como os investimentos em desenvolvimento urbano se diferem do desenvolvimento econômico
local nesta cidade.
VITTE (2003) mostra que estas duas formas: desenvolvimento econômico local e
desenvolvimento urbano são diferentes. Segundo a autora, enquanto a primeira forma de desenvolvimento
está voltada às tentativas de dinamização econômica, a segunda forma está vinculada ao desenvolvimento
de projetos que possam resultar “na ordenação do território e de equipamentos coletivos” (Vitte, 2003, p.
233).
Este trabalho não pretende discutir como tem sido gerido o desenvolvimento econômico local em
Itabaiana, já que isto envolveria mais do que reunir dados sobre unidades produtivas e distribuição de
renda a estas relacionadas ou índices de emprego, devendo se aprofundar nas políticas públicas de
controle fiscal e tributário, na gestão das finanças públicas etc. Por outro lado, busca-se reconhecer e
buscar explicações para a forma de gestão do desenvolvimento urbano, tomando-se como parâmetro de
análise a gestão de importantes serviços públicos que constituem marcos na valorização do solo urbano,
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podendo ser considerados como instrumentos de ordenação territorial, a saber: o desenvolvimento dos
serviços de esgotamento sanitário (coleta e tratamento) e o manejo dos resíduos sólidos urbanos.
A cidade de Itabaiana apresenta um crescimento de sua população urbana de 28% desde 1991 até
2007 (IBGE, 2007), sendo que, conforme supracitado, este crescimento não está sendo acompanhado de
investimentos em saneamento ambiental.
Quanto aos investimentos em serviços de saneamento básico, no que diz respeito à coleta e ao
tratamento de esgotos, a pesquisa nacional de saneamento básico, desenvolvida pelo IBGE (2008) aponta
que não há coleta e nem tratamento para os esgotos urbanos em Itabaiana.
Em levantamentos de campo, para reconhecimento da estrutura de saneamento e da qualidade dos
recursos hídricos que percorrem a área urbana, foi observado que todos os cursos d’água superficiais
encontram-se comprometidos com efluentes domésticos e/ou industriais in natura. Nestes levantamentos
foram cruzadas informações diversas para a compreensão da dinâmica hídrica local, como mapeamentos
elaborados por órgãos do governo estadual e federal sobre a espacialidade da rede hídrica, características
de solo, topografia, bem como informações sobre a pluviosidade local.
As características físicas da rede hídrica onde se assenta a sede urbana do município respondem
tanto à interação dos elementos físicos (clima, geologia, relevo) quanto aos antrópicos. Desse modo, os
levantamentos de campo auxiliaram a obtenção de informações sobre a interferência humana tanto na
configuração topográfica dos terrenos, como sobre estrutura de escoamento das águas pluviais e de
efluentes, estes últimos interferindo na qualidade da água.
A análise das informações de referências secundárias, ou seja, a análise dos mapeamentos
apontam para uma base física onde a rede hídrica apresenta um comportamento temporário. A
pluviosidade normal mensal nos meses mais úmidos (entre os meses de maio e julho) não ultrapassam os
300 mm na faixa do Agreste onde se situa Itabaiana.
A concentração de chuvas nestes meses mais úmidos, associado a uma litologia com
predomínio de rochas metamórficas previamente transformadas, como os ortognaisses e gnaisses e os
migmatitos, típicos da região, concorre para a elevação da vazão nos canais fluviais. Este tipo de litologia
originou solos mais salinizados, dispostos em topografias mais aplainadas e baixas, a exemplo do
Planosol. Por sua vez, o Planosol, devido a sua baixa permeabilidade, encharca-se mais rapidamente,
facilitando o escoamento superficial e apresenta maior suscetibilidade aos processos erosivos, como
observado por LEPSCH (2002), que também concorre para o processo de assoreamento dos cursos d’água
observados.
Ainda, devido à dificuldade do Planosol, em reter água, a vazão dos canais fluviais diminui,
acompanhando a diminuição da pluviosidade até praticamente desaparecer em meses mais secos. Isto
demonstra seu caráter temporário, como muitos rios da região. Neste sentido, apesar de nos meses secos
os canais se caracterizarem pela ausência de água, durante o trabalho de campo, neste período, foram
observados canais com água. Foi possível observar que esta característica não se apresentava à montante,
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demonstrando que a origem da água dos canais não era pluvial, mas oriunda do despejo de efluentes
domésticos (esgotos) in natura.
A criação de comitês de Bacia, como o Comitê da Bacia do rio Sergipe, vêm trazendo subsídios
para a discussão da problemática da ausência de uma política de investimentos em saneamento básico na
região, mas a imaturidade de gestão e de articulação de diferentes instâncias de governo para a resolução
efetiva dos problemas tem deixado uma marca de descrédito. Visto como mais uma instância sem voz
para alteração do status quo local, o Comitê pouco tem atraído a participação popular em suas reuniões.
Outro problema ambiental observado em campo foi o descarte de entulhos de obras em leitos e
margens de canais de vários cursos d’água que percorrem a área urbana de Itabaiana.
A disposição inadequada dos resíduos no município é caracterizada pela existência de um lixão a
céu aberto nas imediações do limite municipal de Itabaiana e Ribeirópolis-SE. Este lixão recebe os
resíduos orgânicos, recicláveis e não recicláveis, misturados sem qualquer tipo de seleção prévia.
A prefeitura municipal de Itabaiana é responsável pela coleta dos resíduos em várias áreas da
cidade, mas, além de não cobrir com seus serviços todo o território, também não apresentou, até o
momento, propostas de incentivo à criação de cooperativas de reciclagem, apesar de haver inúmeros
trabalhadores autônomos que sobrevivem da seleção, coleta e venda de recicláveis.
São estes trabalhadores que vêm contribuindo para o reaproveitamento de materiais, que
concorrem para a reintrodução destes materiais no processo produtivo e que, consequentemente,
contribuem para a redução dos volumes de resíduos que seriam dispostos, inadequadamente no lixão
existente.
Em 23/12/2010 foi criado o Decreto n. 7404 que regulamenta a Lei 12.305/2010 que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A rápida regulamentação da Lei foi comemorada pelos
ambientalistas e deve ser considerada nos novos planos municipais nestes próximos anos.
Em resposta a isto, a prefeitura municipal de Itabaiana, juntamente com outras prefeituras
da região do Agreste se mobilizaram para a criação de um consórcio que estabelece a cooperação dos
municípios envolvidos para a resolução do problema dos resíduos na região. A resolução deste problema,
no entanto, não se reduz somente a instituição de alianças políticas ou à oficialização de um consórcio,
mas sim, na efetivação de investimentos públicos para a resolução da disposição, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos.
De acordo com as discussões até então promovidas pela mídia local acerca das decisões tomadas
frente a estas necessidades, mostram que os representantes envolvidos dos municípios estariam
empenhados na construção de um aterro sanitário controlado.
Apesar de ser urgente a necessidade de adequação da área de recepção dos resíduos, atualmente
caracterizada como lixão a céu aberto, é importante resgatar outras necessidades também urgentes para a
resolução da problemática dos resíduos urbanos em Itabaiana.
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Entre estas necessidades constam: o desenvolvimento de políticas educacionais voltadas à
população a fim de que se estimule uma mudança de comportamento em prol da separação inicial dos
resíduos em cada unidade familiar, o estímulo com o direcionamento, ao menos no período inicial, de
subsídios que viabilizem o estabelecimento de uma cooperativa de trabalhadores envolvidos com a
reciclagem de materiais e a fiscalização e controle sobre os descartes de construção (entulhos) na cidade.
É importante mencionar que apesar de não ser responsabilidade da prefeitura a coleta dos resíduos de
construção civil (entulhos), compete a esta instância de governo a fiscalização e controle de sua
disposição no perímetro urbano.
Como grande parte dos resíduos dispostos na área urbana é caracterizada por este tipo de resíduos,
deve haver articulação entre as políticas educacionais e de obras do município a fim de se obter resultados
com relação à educação da população quanto a correta disposição deste tipo de resíduo sólido, quanto à
orientação ou indicação de locais apropriados para a disposição destes materiais e talvez até, de
reaproveitamento destes materiais para a redução de custos com obras da própria prefeitura, tendo em
vista as novas tecnologias disponíveis para tanto2715.
Todas estas necessidades deveriam gerar políticas a fim de concorrer para o prolongamento da
vida útil do aterro ora em discussão, concorrendo para a redução da perda de materiais com sua
reutilização, incremento da possibilidade de renda dos catadores de recicláveis, bem como para a redução
dos volumes finais a serem dirigidos ao futuro aterro.
Entretanto, as relações interpessoais intrínsecas ao processo de desenvolvimento urbano local,
geradoras de práticas clientelistas, impedem o exercício político em prol do desenvolvimento
socioambiental coletivo. Na prática, a coleta pública existente se encarrega de garantir a uns poucos
trabalhadores no lixão, de forma insalubre, a recepção de uma pequena parte dos recicláveis não
selecionados previamente. Neste contexto, os trabalhadores diretamente envolvidos na catação e seleção
dos recicláveis nesta área, mostram-se receosos em apresentar críticas e em perder, com a implantação do
aterro, sua única fonte de renda.
Também há incentivo da municipalidade à intervenção dos denominados “sucateiros”, na recepção
dos grandes volumes de recicláveis produzidos por fontes diversas nos municípios, a exemplo de grandes
redes de supermercados e varejistas. Deste modo, a face empresarial relacionada ao setor de reciclagem já
se estabelece hierarquicamente na estrutura produtiva, conquistando espaço de atuação e sobrepujando a
possibilidade de mobilização e organização do pequeno trabalhador autônomo.
Todas estas marcas deixadas pela ausência ou fragilidades das políticas públicas urbanas se
mostram contraditórias, na medida em que a defesa de interesses privados comprometem a qualidade de
vida da coletividade nesta localidade.
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De acordo com matéria divulgada pela rede de tecnologia social um projeto que transforma resíduos em moradias
sustentáveis ganhou concurso internacional. Disponível em: <http://www.rts.org.br/notícias/destaque-3/a-solucao-pode-estarno-lixo > Acesso em 18/05/2011.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos autores considerados durante as discussões desenvolvidas é possível inferir
que a cidade de Itabaiana-SE se insere em um processo de urbanização dependente, que se origina a partir
de interesses de uma oligarquia agrária fundida com representações políticas e econômicas hegemônicas.
Neste contexto, explica-se como resultado de políticas que beneficiaram a ampliação da concentração do
capital em detrimento do desenvolvimento de políticas públicas de desenvolvimento urbano, de acordo
com a definição desenvolvida por VITTE (2003), que possibilitariam o investimento em equipamentos
sociais e sua apropriação coletiva com prováveis melhorias para a qualidade socioambiental urbana.
A produção do espaço urbano em Itabaiana é resultado da forma de inserção de uma
população que se estabelece a partir das contradições intrínsecas ao desenvolvimento tecnológico, por um
lado e expulsão de mão de obra excedente, por outro, no cerne da lógica agrária latifundiária. Deste
modo, estes excedentes de mão de obra, ao buscar novas formas de inserção para moradia e trabalho no
ambiente urbano, se deparam com a mesma lógica, expressa por nova roupagem.
Os interesses econômicos hegemônicos se perpetuam por meio das relações interpessoais, das
relações de poder e da hierarquização destas relações em vários níveis, mantendo as moedas de troca
como pano de fundo para o benefício da produção capitalista.
Neste sentido, para o desenvolvimento dos processos produtivos capitalistas, prioriza-se a
exploração do trabalho e dos recursos naturais, minimizando-se os custos e maximizando os lucros. Por
outro lado o desemprego, a perda de qualidade dos recursos hídricos, o incremento de resíduos sólidos e
as doenças geradas por estas condições são consideradas somente como exteriorização dos custos de
produção e, nesta ótica as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social coletivo deixam de ser
implementadas para impulsionar outras de cunho neoliberal que alimentam especialmente os fluxos da
economia de empresas transnacionais globalizadas.
Na análise proposta tomou-se o caso da cidade de Itabaiana-SE que apresenta condições
inadequadas quanto ao tratamento dos recursos hídricos, com perda qualitativa da água, apesar de se
inserir em área caracterizada por déficit hídrico. Esta localidade também apresenta graves problemas
relacionados aos resíduos sólidos urbanos, concorrendo também para a contaminação hídrica, para a
proliferação de vetores de doenças e para a precarização do trabalho relacionado à reciclagem.
Para todos estes problemas há soluções passíveis de serem desenvolvidas por meio de políticas
públicas comprometidas com o desenvolvimento socioambiental, que devem ser promovidas e
estimuladas pelos representantes democraticamente escolhidos pela sociedade, mas também devem ser
cobradas pela mesma a fim de que os arranjos e interesses interpessoais não sejam desviados para o
benefício individual ou de grandes corporações privadas.
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ABSTRACT
The paper analyses how the scenario involving the question of the solid waste management, in
Itabaiana-SE, is integrated to the economic development rationale in the globalization process, which
comprises several types of insertion of the places into the nets and fluxes of production and management,
also addressing the discussion on how the relationships emerged from this question contribute to explain
a model of uncompleted urban space production.
Keywords: globalization, neoliberalism, social inclusion.
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Resumo
Num período que se caracteriza, dentre outras questões, por uma corrida global por alimentos
e novas fontes de energia alternativas para suprir a crescente demanda mundial, o Brasil
desponta no cenário internacional como o país que possui uma situação sui generis, uma vez
que com o seu vasto território, pode supostamente conciliar a produção de alimentos e de
matérias-primas para a geração dos biocombustíveis (etanol e biodiesel). Observa-se, portanto,
a ocorrência simultânea dos seguintes fenômenos: a intensificação de compra de terras
brasileiras por estrangeiros para a produção de commodities agrícolas e matérias-primas para
os biocombustíveis e o questionamento dos agentes políticos e econômicos supranacionais
quanto à sustentabilidade dos biocombustíveis. Desde logo, o propósito deste trabalho será
apresentar quais tem sido as ações políticas concebidas pelo Estado brasileiro no sentido de
regular a apropriação do território para a produção de matérias-primas voltadas para a geração
desses recursos energéticos alternativos, bem como as medidas em defesa dos
biocombustíveis como modelo de energia alternativa e viável no processo de mitigação das
emissões de CO2.
Palavras-chave: Território – Biocombustível – Estado – Relações de poder – Segurança
energética – Segurança Alimentar
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1. Introdução
No atual contexto de mudanças climáticas e degradação das condições de
habitalidade da terra2716 , verifica-se um conjunto de medidas tomadas no âmbito das diferentes
Nações-Estados no sentido de recorrer a novas formas de dirimir os resultados da
inconseqüente marcha da apropriação predatória dos bens da natureza. Sabe-se que a energia
é elemento estruturador das sociedades. Logo, a busca por novas fontes energéticas que
sejam limpas, isto é, de baixo carbono, tem dinamizado os debates internacionais2717 .
O Brasil destaca-se, dentre o conjunto de países, como aquele que engendrou e
consolidou o uso de recursos energéticos alternativos aos combustíveis fósseis, como por
exemplo, os biocombustíveis. A condição de player mundial do etanol2718 , biocombustível
produzido a partir da cana-de-açúcar, foi alcançada pelo país em decorrência dos significativos
aportes concedidos pelo Estado ao setor sucroalcooleiro2719 , sobretudo, durante a década de
1970, por meio do Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL) cujo objetivo era diminuir a
dependência do país em relação ao petróleo importado.
De acordo com Jank (2007, p. 85), a criação do Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC) em 1969 e a implementação do PROALCOOL em 1973 alavancaram o progresso
técnico da cadeia produtiva do álcool. Essas ações possibilitaram ao Brasil tornar-se referência
mundial na fabricação do etanol e, segundo a previsão de especialistas, a liderança brasileira
no setor sucroenergético se prolongará por no mínimo uma década até que outros países
atinjam o atual patamar de desenvolvimento tecnológico brasileiro no que diz respeito ao
domínio do processo produtivo do álcool (JANK, 2007).
Num período que se caracteriza, dentre outras questões, por uma corrida global por
alimentos e novas fontes de energias limpas para suprir a crescente demanda mundial, o Brasil
desponta no cenário internacional como o país que possui uma situação sui generis, uma vez
que com o seu vasto território, pode, supostamente, conciliar a produção de alimentos e de
matérias-primas para a geração dos biocombustíveis (etanol e biodiesel). Observa-se, portanto,
2716

A respeito dos problemas que põe em risco a habitabilidade da Terra decorrentes da intensa exploração dos
bens naturais ver LOVELOCK, James. A vingança de gaia. Trad. Ivo Korytowiski. Rio de Janeiro : Intríseca, 2006.
2717
Na II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (II CNUMAD) ficou
estabelecido a Convenção Marco para as mudanças climáticas na qual 160 países assinaram o documento para
manter no ano de 2000, os mesmos níveis de emissão de CO2 de 1990. Tal fato possibilitou à elaboração do
Protocolo de Kyoto (1997) cuja proposta é regular a ação humana no sentido de buscar novas formas de diminuir
os gases do efeito estufa na atmosfera (RIBEIRO, 2002).
2718
Sobre os grandes produtores ou players do etanol ver SCARAMUZZO, Mônica. Longo caminho para tornar o
etanol em commodity. In.: Biocombustíveis: a força do verde. São Paulo : Valor Econômico Especial, 2008, p. 4042.
2719
De acordo com Andrade (1994, p. 10) o Estado brasileiro foi determinante para o processo de modernização
do setor canavieiro, haja vista que a sua ação foi a de subsidiá-lo: “o Estado desempenhou sempre um papel
tutelar, protetor, financiando os empreendimentos empresariais, subsidiando-os, implantando obras de infraestrutura e reprimindo os movimentos chamados “camponeses” que em alguns momentos puseram em perigo o
controle da terra e do homem ligado à lavoura e a indústria”.
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a ocorrência simultânea dos seguintes fenômenos: a intensificação de compra de terras
brasileiras por estrangeiros2720 (tanto para a produção de commodities agrícolas quanto para
servir de reserva de valor) e o questionamento dos agentes políticos e econômicos
supranacionais quanto à sustentabilidade dos biocombustíveis, por compreenderem que o
cultivo de matérias-primas voltadas para o processo produtivo do etanol e do biodiesel, pode
comprometer a oferta de gêneros agrícolas de primeira necessidade, o que provocaria o
aumento dos preços e elevaria o número de famintos no mundo2721.
Por esses motivos, regular o território de modo a assegurar tanto a produção de
biocombustíveis quanto de alimentos sem que os arranjos territoriais já consolidados não
sejam desestruturados a ponto de provocar novos passivos sócioespaciais, indubitavelmente
constitui um grande desafio para o Estado brasileiro, pois a intensa procura de terras
brasileiras por diferentes atores estrangeiros poderá entrar em choque com os conflitos por
terra existentes no Brasil e que historicamente não foram resolvidos. Acresce ainda o fato do
possível comprometimento da soberania nacional, uma vez que o próprio Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) desconhece a quantidade exata de terras que foram
adquiridas por empresas e investidores internacionais2722 . Feita essas considerações, discutirse-á o que se entende por território, conceito chave para a operacionalização desse estudo e
os dilemas que cercam os biocombustíveis quanto a viabilidade de utilizá-los como recursos
energéticos alternativos aos combustíveis fósseis.
2. Território e regulação
Na literatura geográfica, há uma preocupação em dar contornos precisos ao conceito
de território, embora haja distinções quanto a sua compreensão dependendo da corrente de
pensamento da qual se parte. Moraes (1984, p. 91) ao discutir o que é o território, apresentou
tanto a concepção formulada por Friedrich Ratzel quanto aquela originada a partir das
considerações propugnadas por Karl Marx. Assim, para Ratzel o território é definido pelo
domínio de uma parcela do espaço terrestre, ou seja, é uma área que alguém possui seja uma
comunidade ou um Estado. À abordagem marxista, o território é enunciado não pelo domínio,
mas pelo uso, dito de outro modo, o que faz com que uma parte do espaço seja um território de
caça, por exemplo, seria o fato das tribos ali caçarem. Logo, de acordo com Moraes (1984)
2720

Sobre a venda de terras para estrangeiros ver ARRUDA, Roldão. Venda de terras para estrangeiros cresce
sem controle, afirma INCRA. O Estado de São Paulo, São Paulo, 06 mar. 2008, Caderno Nacional, p. A04
2721
Sobre os dilemas que poderão surgir com o avanço do plantio de matérias-primas destinadas a suprirem as
usinas de etanol e biodiesel ver KUNTZ, Rolf Nelson. Bird alerta países para riscos da produção de
biocombustíveis. O Estado de São Paulo, São Paulo, 20 out. 2007. Economia & Negócio, p. 10
2722
Sobre o avanço de estrangeiros na aquisição de parcelas do território brasileiro e o descontrole desse
processo por parte do INCRA ver ZANATTA, Mauro. Estrangeiros aceleram aportes no campo. Valor Econômico,
São Paulo, 29 dez. 2009. Agronegócios, p. B12.
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seria o trabalho social que caracterizaria o espaço, engendrando o território. Nesta perspectiva,
incluem-se Santos e Silveira (2001, p. 19) que partem do princípio de que o território é “a
extensão apropriada e usada”, ou seja, área de vivência na qual uma dada sociedade confere a
ela um sentimento de pertencimento, o que possibilita a constituição de um Estado, na medida
em que “a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território e
nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem
Estado, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território”. Em síntese,
Santos e Silveira (2001, p. 20) compreendem o espaço geográfico como sinônimo de território
usado.
Outro autor que enriquece essa discussão é Raffestin (1993, p. 143) que, a priori,
procurou estabelecer a diferenciação entre espaço e território. Para o referido autor, o espaço é
“anterior ao território” e este se constitui “a partir do espaço”. Nesse sentido, o território
é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um
programa) em qualquer nível. (...) O território é um espaço onde se projetou um trabalho,
seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo
poder. (...) O território é a prisão que os homens constroem para si.

Nota-se que para Raffestin, a produção do território não se restringe apenas a um ator
e a uma dada escala, mas ocorre em todos os níveis ou escalas (geográficas) e envolve
múltiplos atores, sendo o Estado, por exemplo, um ator assim como outros (empresas,
movimentos sociais, dentre outros). Contudo, a força desses atores na constituição do território
é assimétrica. Por isso, o trabalho projetado sobre o espaço é revelador das relações de poder:
“(...) o território é uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as
relações que envolve se inscreve num campo de poder (RAFFESTIN, 1993, p. 144).
Delineado as concepções que estruturam o conceito de território, cabe ressaltar que tal
debate não está totalmente esgotado no âmbito da Ciência Geográfica (MORAES, 1984, p. 91).
Contudo, nesta discussão parte-se do pressuposto teórico-metodológico de que o território é o
espaço modificado e resultante das relações de poder. Em última instância, depreende-se o
território como um recurso2723 que quando apropriado por determinados atores assegura a eles
a produção de outros recursos. O entendimento de que o território é em si, mediante o seu
conteúdo natural e artificial, um recurso que torna possível a manutenção e a reprodução das
condições materiais das sociedades é fundamental para a compreensão do crescente
interesse, no presente período, pela apropriação de parcelas do território brasileiro por parte de
investidores de diversas nacionalidades e empresas multinacionais com o objetivo de garantir a
segurança alimentar (no caso de países que possuem baixo estoque de terras agricultáveis), a

2723

Raffestin (1993, p. 223) parte de princípio de que matéria, recurso e tecnicismo equivalem às noções de
espaço, de território e de territorialidade respectivamente.
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produção, o controle do mercado de commodities e matérias-primas para a geração dos
recursos energéticos alternativos – os biocombustíveis2724.
Conforme Dung Nguyen (2009, p. 11), da Universidade de Pittsburgh (EUA), a terra é
um recurso muito especial por possibilitar a produção de algo ou também servir de reserva de
valor à medida que os investidores prevêem a demanda exponencial por produtos de origem
agrícola (commodities e biocombustíveis). Por essa razão, compram-na por um preço baixo e
depois a vendem por um preço elevado. Além disso, as terras brasileiras contam com
virtualidades naturais e artificiais, diferentemente das terras do continente africano que, por
falta de infraestrutura e investimento dos governos, não são tão atrativas para os atores
estrangeiros, conforme apontou Dung Nguyen. Tal fato evidencia o grau que atingiu a
seletividade espacial imposta pelo capital neste período de globalização. Também, o referido
autor alertou para o surgimento de contendas no interior dos países que possuem grandes
extensões territoriais, fato este que tende a levar o Estado a criar mecanismos para regular o
território de modo a não comprometer a sua soberania e evitar conflitos.2725
Por parte do Estado brasileiro, notou-se que está em curso um movimento que envolve
congressistas, Advocacia Geral da União (AGU) e o INCRA com o intuito de restabelecer
medidas para restringir a aquisição de terras brasileiras por estrangeiros. Até 1994, para um
estrangeiro, tanto pessoa física quanto jurídica, conseguir comprar terras no Brasil, enfrentava
uma série de limitações previstas na Lei 5.709 de 1971, dentre elas, o pedido de autorização
ao Ministério da Agricultura e a submissão do pedido ao congresso. A partir de 1998, garantiuse a revogação do artigo 171 da lei supracitada. Tal fato desobstruiu os liames que cerceavam
o consórcio entre empresários brasileiros do agronegócio e o capital estrangeiro. Atualmente,
tramitam no legislativo alguns projetos de lei que resgatam as antigas restrições, pois no
presente contexto, ter o domínio do território significa deter o controle de bens naturais
altamente estratégicos tais como água e terra fértil2726 .
Como se afirmou anteriormente, a apropriação de partes do território assegura ao(s)
ator(es) a produção de diferentes recursos. Em tempos de incertezas climáticas, os
biocombustíveis constituem fontes de energias alternativas à matriz energética fulcrada nos
combustíveis fósseis e podem atuar na mitigação dos gases ocasionadores do efeito estufa.
Contudo, por serem recursos, os biocombustíveis são resultantes de um processo de produção

2724

O mercado de terras no Brasil teve forte incremento nos últimos anos e atraiu o braço imobiliário da Sotheby’s,
tradicional casa de leilões da Inglaterra. Ver: D’AMBROSIO, Daniela; SCARAMUZZO, Mônica. Sotheby’s começa
a negociar terras agrícolas no país. Valor Econômico, São Paulo, 16 jul. 2009. Agronegócios, p. B12.
2725
NGYUEN, Dung. Terra deve continuar em alta no longo prazo. Valor Econômico, São Paulo, 29 dez. 2009.
Agronegócio, p. B11. Entrevista concedida a Alda do Amaral Rocha.
2726
Sobre a venda de terras no Brasil para estrangeiros ver: CASTRO, Gleise. Restrições de venda de terras a
estrangeiros preocupam. In.: Biocombustíveis: a força do verde. São Paulo : Valor Econômico Especial, 2008, p.
24-25.
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que exige a articulação de três elementos essenciais, a saber, o ator, a técnica e a
materialidade, pois:
O homem não se interessa pela matéria como massa inerte indiferenciada, mas na
medida em que ela possui propriedades que correspondem a utilidades. Nessas
condições, não é a matéria que é um recurso. Esta, para ser qualificada como tal, só
pode ser o resultado de um processo de produção: é preciso um ator (A), uma prática
ou, se preferirmos, uma técnica mediatizada pelo trabalho (r), e uma matéria (M). A
matéria só se torna recurso ao sair de um processo de produção complexo, que se pode
formular de maneira rudimentar: ArM
P (conjunto de propriedades ou recursos).
(RAFFESTIN, 1993, p. 225).

Para o autor, não há recursos naturais, há matérias naturais tendo em vista que os
recursos são consequências da relação entre ator, técnica e matéria. Nesse sentido, pode-se
inferir que o território, portanto, é um trunfo poderoso para o ator que o domina, porém como
salientou Raffestin, é preciso também que ator tenha o controle da técnica e da matéria para
gerar o recurso. No cenário mundial no que se refere a produção dos biocombustíveis, é
possível entrever que há atores que: a) não detém as técnicas e nem a matéria (A); b)
possuem apenas as técnicas (Ar); c) possuem apenas a matéria (AM) e d) possuem as
técnicas e a matéria (ArM)2727 . O Brasil é o país que simultaneamente possui as técnicas e a
matéria (normatização frouxa, abundância de terra, água e clima ideal)2728 para a geração de
recursos energéticos alternativos. Essa condição de player global do etanol de cana tem
atraído os atores que se encontram numa situação desvantajosa. Isso explica o porquê tem
crescido a participação de estrangeiros no setor sucroalcooleiro brasileiro, sobretudo, no
controle do processo de produção e comercialização do etanol. Para a safra de 2009/2010 está
previsto que as multinacionais respondam por no mínimo 20% da fabricação de álcool,
fenômeno este sem precedentes históricos.2729
Há que se compreender, com efeito, que os biocombustíveis constituem recursos
altamente estratégicos, pois são renováveis e, como foi demonstrado, implicam em novos
arranjos políticos à medida que podem ser tornar trunfos de poder, sobretudo, para aqueles
países que possuem os elementos para produzi-los (RAFFESTIN, 1993, p. 229). No entanto,
mesmo havendo elevado afluxo de capitais estrangeiros para o setor sucroenegértico
brasileiro, isso não quer dizer que os biocombustíveis são plenamente aceitos por atores

2727

“Para produzir um recurso, o ator deve aplicar um conjunto de técnicas sobre uma matéria, de acordo com o
processo programado de uma forma coerente. Nessas condições, nos encontramos na presença de quatro
categorias de atores (quer seja em grande ou em pequena escala): A, Ar, AM, ArM” (RAFFESTIN, 1993, p. 237).
2728
“O dois recursos (terra e água) são objetos de relações de poder e estão no centro de estratégias múltiplas,
estão integrados em técnicas que evoluem constantemente”. Ibidem, p. 232.
2729
“Há um forte movimento de concentração no setor motivado pela necessidade natural de grandes escalas de
produção. (...) O interesse de grupos internacionais pela produção do etanol no Brasil é crescente. Em 2006, o
número de aquisições capitaneadas por estrangeiros superou pela primeira vez o total de transações feitas por
grupos nacionais. Em 2007, das 25 fusões e aquisições realizadas, 18 tiveram estrangeiros à frente. Nesse grupo
destacam-se as americanas Bunge, Cargill, Infinity BioEnergy, a espanhola Abengoa, os asiáticos Noble Group e
Sojitz e as francesas Louis Dreyfus, principal controladora da Açúcar Guarani”. (ALMEIDA, 2008, p. 30).
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políticos e econômicos supranacionais. Faz-se necessário, portanto, adentrar na polêmica que
esses recursos energéticos alternativos têm despertado por todo o globo e como esses dilemas
rebatem no território brasileiro.
Recentemente pretendeu-se adotar nos países que compõem a União Européia uma
medida que previa a adição de 10% de etanol nos derivados do petróleo como gasolina, com o
objetivo de cortar substancialmente, ao menos do setor de transporte, a emissão de CO2 até
2020 (como está previsto no Protocolo de Kyoto). No entanto, tal ação foi amplamente
contestada por agentes econômicos e políticos que viram nela uma ameaça ao fornecimento
de bens para a indústria, uma vez que se ampliaria a área destinada a cultivos dos quais
podem ser extraído o etanol e ou outro biocombustível.2730
A utilização dos chamados biocombustíveis, como um possível recurso energético
limpo e, de certa forma, amplamente defendido pelo Brasil também trouxe conflitos de ordem
global, tanto no âmbito político quanto econômico, pois, por um lado, os cereais e outras
plantas comestíveis foram convertidos em etanol e biodiesel e, por outro, expandiu-se sobre as
terras destinadas para a produção de alimentos, o plantio de matérias-primas voltadas para a
preparação dos biocombustíveis2731 .
No decorrer do ano de 2008 foi possível o acompanhamento dessa querela
ocasionada pelos biocombustíveis, uma vez que se tornaram o pivô da crise de alimentos,
além do levantamento dos agentes políticos e econômicos envolvidos em tais questões. Houve
consenso entre os agentes econômicos, como as multinacionais do setor de alimentos, e dos
agentes políticos como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o Grupo dos sete países ricos mais a Rússia (G8), a Organização das Nações Unidas
2730

Autoridades da UE propuseram a diminuição em 6% da substituição do etanol que antes estava
cotado para 10%. Ver: Valor Econômico, São Paulo, 14 set. 2008, p. B13.
2731
Há que se destacar que a soja é hoje a principal matéria-prima utilizada para a produção do biodiesel,
embora o seu balanço energético seja negativo como aponta Weid (2009, p. 110). De acordo com os estudos
apresentados por esse autor, a matéria-prima de maior potencial energético para o fornecimento de óleo
combustível seria o dendê, seguido do pinhão manso. Em relação à produção do etanol, os EUA e o Brasil são
juntos os maiores produtores desse biocombustível. Contudo, os EUA utilizam para a fabricação do etanol o milho
e esse cereal possui um balanço energético negativo, além de ter sido um dos principais vilões na alta dos preços
dos alimentos, por ser um produto utilizado na cadeia produtiva de outros recursos alimentares. Como assinalou
Raffestin (1993, p. 254), os cereais são recursos demandados por todo o globo. Por isso, são instrumentos de
poder potencial. O trigo, assim como o milho, são os cereais que mais viajam, porque os maiores produtores não
são os maiores consumidores. E os importadores são, em grande medida, os países da América Latina: “a
posição quase monopolista dos Estados Unidos no mercado de cereais é um instrumento de poder de uma
enorme eficácia na esfera de dominação americana” (RAFFESTIN, 1993, p. 256). Logo, possuir o controle de uma
matéria-prima que pode ser convertida tanto para a alimentação quanto para fins energéticos constitui um trunfo
poderoso sem precedentes.
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(ONU), o Conselho Europeu, dentre outros, em apontar a produção dos biocombustíveis como
sendo uma das principais causas para a crise de alimentos verificada no ano de 2008. O
principal argumento invocado por esses agentes é que os governos dos diferentes países ao
subsidiarem a produção de matérias-primas para a fabricação dos biocombustíveis
comprometem a segurança alimentar2732 . Entretanto, depreende-se que há uma contradição
não resolvida: as empresas multinacionais e os investidores que têm feito robustos aportes no
sentido de ampliar o cultivo de matérias-primas para a geração de álcool e óleo combustível no
interior das fronteiras brasileiras são originários justamente dos países que cobram do Brasil
medidas que garantam a sustentabilidade social e ambiental dessas fontes energéticas
alternativas2733 . Diante desse paradoxo, o questionamento que se coloca é o seguinte: como
esses países podem exigir do Brasil critérios que assegurem a qualidade dos biocombustíves
se são suas Companhias e seus investidores que têm sido fomentadores da expansão dos
plantios de cana e soja em diferentes pontos do território brasileiro? Tal fato só vem corroborar
a complexidade da questão que envolve concomitantemente os recursos energéticos
alternativos, a crise ambiental e alimentar no atual contexto global.
Nota-se que o etanol e o biodiesel, como os possíveis substitutos para os derivados do
petróleo, implicam também na emergência de uma celeuma que envolve a produção de
alimentos. Nessa perspectiva levanta-se a seguinte indagação: que ações deveriam ser
tomadas na esfera política para regular a aquisição de terras, a produção simultânea de
alimentos e matérias-primas para os biocombustíveis de modo que os arranjos territoriais já
consolidados não sejam alterados a ponto de criar novos passivos sócioespaciais, sobretudo,
nos países que lideram a produção de tais recursos como é o caso do Brasil?
Acresce ainda outra problemática: não há uma aceitação plena, pelos diferentes
agentes econômicos e políticos, quanto ao processo de produção do etanol e do biodiesel
serem totalmente sustentáveis e eficazes2734. O setor sucroenergético brasileiro, com o apoio
do Estado, reivindica tornar o etanol uma commoditie global e assim criar um amplo mercado
2732

De acordo com Sachs (2009, p. 161) que se baseou nos estudos da FAO, a segurança alimentar “é uma
situação em que toda a população, em todo o tempo, tem acesso físico, social e econômico a alimentos em
quantidade suficiente, sãos e nutritivos, que correspondem às necessidades dietéticas e às preferências
alimentares para uma vida ativa e sadia. A soberania alimentar é definida como o direito das populações e dos
Estados soberanos a determinarem democraticamente as suas políticas agrícolas e de alimentação”.
2733
A figura 1 “Compra de terra por grupos estrangeiros para produção de cana (etanol) e soja (biodiesel) – 2008”
mostra que as empresas e os investidores interessados na produção de etanol, biodiesel e soja no Brasil são
originários dos EUA, França, Japão e Reino Unido, ou seja, países que compõe o chamado G8 e que, por sua
vez, exigiram do Brasil medidas eficazes para assegurar a sustentabilidade dos biocombustíveis.
2734
De acordo com Weid (2009, p. 109) a produção dos biocombustíveis está em parte assentada nos
combustíveis fósseis. Desse modo, nem sempre esses novos recursos energéticos possuem um balanço
energético positivo, ou seja, a energia investida na produção dos biocombustíveis é maior do que a energia
contida neles, fato este que não auxilia na mitigação dos gases do efeito estufa. Porém, alguns estudos revelam
que o etanol de cana-de-açúcar possui um balanço energético ligeiramente positivo, ou seja, a energia contida no
etanol e a energia fóssil utilizada na sua produção é de 8x1.
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para esse biocombustível. Contudo, terá de encontrar caminhos para viabilizar a aceitabilidade
do produto no plano internacional. Em síntese, a produção dos biocombustiveis quanto
recursos energéticos alternativos têm dividido governos, pesquisadores, entre outros, exigindo
um estudo aprofundado sobre as novas correlações de poder na defesa ou no ataque a esses
recursos.
3. Biocomubustíveis e ordenamento territorial
Mediante a problemática colocada, torna-se imperativo para o Estado brasileiro a
viabilização de medidas que sejam capazes de ordenar a apropriação do território de maneira a
conciliar os interesses dos diferentes atores. O zoneamento agroecológico formulado pelo
governo e que recentemente foi apresentado, como projeto de lei, para ser debatido e votado
pelo Congresso Nacional poderá constituir-se num instrumento de regulação territorial.
Entretanto, esse plano de ordenamento já engendrou conflitos entre a União e os usineiros,
ambientalistas e ruralistas de determinados Estados que compõe a federação.2735
O zoneamento proposto pelo governo federal proíbe, basicamente, o plantio de cana
nas áreas da Amazônia, do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai. Por conta dessas restrições,
os atores contrários a elas estão pressionando os congressistas a alterarem o projeto de
maneira a assegurar o cultivo em “áreas antropizadas”, ou seja, um subterfúgio para justificar
possíveis empreendimentos agrícolas nos pontos já “ocupados” do bioma amazônico, dentre
outros.2736
Observou-se também que os debates a respeito da adoção desses novos recursos
energéticos, sobretudo, entre os estudiosos brasileiros têm sido definidos por um conjunto de
autores que ressaltam os aspectos positivos dos biocombustíveis e por outro grupo que tem
uma tendência mais cautelosa. Quanto ao primeiro, verificou-se que eles se posicionam a favor
dos investimentos na produção de matérias-primas que viabilizem o etanol e o biodiesel, tendo
em vista o desenvolvimento de determinados grupos de países. Nesta perspectiva, destaca-se
Jank (2007, p. 12) para o qual a agroenergia constitui um excelente negócio para a América
Latina e países subdesenvolvidos. Além disso, ele defende a importância de mais estudos que
mostrem os impactos dos biocombustíveis nas esferas econômicas, sociais e ambientais: “É
também fundamental trazer maior consistência científica para o debate sobre o crescimento da
cana-de-açúcar e seus impactos econômicos, energéticos, ambientais e sociais.” Por fim, Jank
defende uma aliança entre o governo e a iniciativa privada no que diz respeito aos
biocombutíveis.
2735

Sobre o zoneamento agroecológico formulado pelo governo federal ver:SILVA, Luiz Inácio Lula. Sintonia entre
ambiente e segurança alimentar. In.: Bicombustíveis: a força do verde. São Paulo : Valor Econômico Especial,
2008, p. 14-19.
2736
Sobre o episódio que envolveu o Ministro do Meio Ambiente e o Governador do Mato Grosso do Sul ver:
ZANATTA, Mauro. Veto à cana leva governador a insultar Minc. Valor Econômico, São Paulo, 23 set. 2009, p. A6.
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Para Marcovith (2007, p. 338), o Brasil vive o seu momento de apogeu energético,
porque assumiu a dianteira do processo de produção do etanol, por conta dos investimentos na
área iniciados com o PROALCOOL e que hoje é discutido como um modelo de substituição da
matriz energética estruturada no petróleo. Ele denominou o etanol de “ouro liquido” e afirmou
que as excelentes condições climáticas possibilitam o plantio das matérias-primas em boa
parte do território brasileiro.
Contudo, como foi mencionado anteriormente, há estudiosos que assumem uma
posição cuidadosa em relação aos biocombustiveis. Para Oliveira (2004, p. 3), inevitavelmente
a expansão da cana provoca a redução da área e da quantidade da produção de alimentos.
Já para Abramovay (2008, p. 19), o etanol brasileiro é uma fonte de energia que pode
ajudar no processo de descarbonização da economia, sobretudo, no setor de transporte.
Porém, ele afirma que a competitividade e o baixo custo não são suficientes para que o etanol
figure como um substituto do petróleo, porque pressupõe, conforme assinalou, duas
conquistas: uma no plano geopolítico e a outra no social. Em relação à primeira, Abramovay
coloca que além do Brasil e dos EUA, outras nações deverão ofertar etanol. Isso significa que a
produção de matéria-prima como a cana-de-açúcar tem que se pulverizar em várias nações. O
dilema é que essa gramínea depende de condições climáticas específicas. Esse imperativo
está relacionado ao fato de que nenhuma nação vai querer ficar dependente de outra para
garantir sua segurança energética. A outra conquista é mostrar e provar que o etanol tem
bases sustentáveis em todo o seu processo de produção. Ou seja, a necessidade de
certificação ambiental e social, tendo em vista que vários ativistas se colocaram contra o etanol
por considerá-lo como “uma cura pior que a doença” (ABRAMOVAY, 2008, p. 19).
Para Zylbersztajn (2008, p. 12) não basta ao Brasil ser competitivo na produção dos
biocombustiveis. Para ele, é preciso que a expansão seja controlada, sobretudo, nas áreas que
mais suscitam temores como o Pantanal e a Amazônia. Essa (re) ordenação do território seria
uma tarefa do governo. Ou seja, a produção do etanol tem que garantir a sustentabilidade para
ganhar a confiança dos possíveis importadores do produto. Além disso, o autor lembra sobre
os impactos da mecanização da colheita da cana, pois desempregaria muitos trabalhadores. E
há notícias de trabalhadores em condições degradantes. Tudo isso gera uma imagem negativa
para toda a cadeia do etanol.
No contexto global, a questão dos biocombustíveis provocou uma cisão entre aqueles
que os defendem e os que o destratam conforme assinalou Sachs (2009, p. 141). O sociólogo
Jean Ziegler da ONU, de acordo com Sachs, encaixa-se no grupo daqueles que vê nos
biocombutíveis um crime contra a humanidade, tendo em vista a possível conversão de
alimentos em energia direcionada para o setor de transportes. Mas Sachs afirmou que apesar
do relatório do referido sociólogo ser crítico, o mesmo aponta diretrizes de como diminuir e usar
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com eficiência as energias disponíveis e propõe a produção de etanol de segunda geração a
partir de plantas não comestíveis, utilização das áreas semi-áridas e áridas para a plantação do
pinhão manso para extração de óleo combustível e defende que a elaboração dos
biocombustíveis seja baseada na agricultura familiar e não nos modelos industriais da
agricultura (SACHS, 2009, p. 145).
Sachs mencionou o estudo realizado pela Organização Não Governamental (ONG)
Oxfam Internacional que alertou para a terceira crise que poderá ser desencadeada com a
adoção dos biocombustíveis: a crise alimentar. Além disso, a Oxfam também apontou nesse
estudo que o etanol apenas substituiria o petróleo usado no transporte em 40%. Todavia, a
produção desses biocombustíeis seria oportuna para os países em desenvolvimento.
Outro relatório feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO), destacado por Sachs (2009, p. 148), compreende os biocombustíveis não
sendo totalmente nocivos, pois de acordo com o estudo “os biocombustíveis podem tanto
ajudar quanto prejudicar os pobres deste mundo, dependendo da escolha da planta e do
sistema agrário, do modelo de negócio, do contexto local e das políticas”.
Desse modo, como foi exposto acima, torna-se um imperativo perquirir sobre os
conflitos que se manifestam tanto na arena local quanto na global em relação à escolha dos
biocombustíveis como recursos energéticos alternativos aos combustíveis fósseis, pois, ao que
tudo indica, eles provocam um novo arranjo das forças políticas no que diz respeito a encontrar
soluções e medidas conjuntas para evitar uma desordem sócioespacial tanto no interior dos
países que os produzem quanto no contexto das relações internacionais.
Observou-se que os estudos sobre tais conflitos ainda são incipientes2737 , exigindo
uma maior sistematização e coleta de dados acerca dos impactos, nos territórios, dessa corrida
local e global por novas fontes de energia. Por tudo isso, faz-se necessário uma abordagem
geográfica sobre o tema dos biocombustíveis que privilegie as relações entre território e poder,
pois é fundamental desvelar o papel do Estado e de outros atores na organização do território
para viabilizar a produção desses recursos energéticos. Se no bojo de sua origem a Geografia
buscou ocultar as ações políticas na modelação do espaço (SANTOS, 1996), hoje ela não
pode prescindir da tarefa de descortinar as ações que regulam os territórios. A temática dos
biocombustíveis parece ser de interesse estratégico para o Brasil pelo fato de gerar novas
dinâmicas internas e externas ao território. Como se discutiu, o interesse de grandes

2737

Deve ser ressaltado que no decorrer do processo de levantamento bibliográfico sobre a temática dos
biocombustíveis, notou-se que houve a publicação de muitos artigos em jornais divulgando a opinião de
economistas e estudiosos sobre o assunto, mas tais textos careciam de um aporte científico mais aprofundado. E
as pesquisas mais avançadas em torno dos novos recursos energéticos estão sendo realizadas em outros países,
sobretudo, lideradas pelos EUA.
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investidores estrangeiros em relação às terras brasileiras merece um estudo minucioso, pois
como afirmou Becker (2006, p. 293):
A apropriação de territórios e ambientes como reserva de valor, isto é, sem uso produtivo
imediato, é uma forma de controlar o capital natural para o futuro, sobretudo o controle
de biodiversidade, na medida em que é a fonte de conhecimento dos seres vivos, o que
vale dizer, fonte de poder.

Em sua gênese, a Geografia política tinha como propósito desvendar em que medida a
política era influenciada pela Geografia. Isso se inverteu de acordo com as considerações
feitas por Agnew (2002), pois a pergunta hoje é como a Geografia é influenciada pela política.
Ou, em outras palavras, como o território é moldado a partir das ações políticas.
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REPRESENTACIÓN E IDENTIDAD: JUEGOS DE PODER O IDEALES
INCONCLUSOS EN AMÉRICA LATINA
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Resumen
América Latina ha estado imbuida en una serie de situaciones de orden económico,
político, cultural y ambiental, adversas a su condición latina. En este sentido, ha
heredado, para bien o para mal, sistemas de gobierno, modos de producción y modelos
de desarrollo que en buena medida y en la mayoría de los casos no se corresponden a
los ideales identitarios y de unidad nacional que los habitantes de cada uno de los países
latinoamericanos desea, mucho menos con las condiciones requeridas para la
conformación de un sistema de gobernabilidad glocal.
Palabras claves: identidad, gobernabilidad, legitimidad, glocal, globalización.

Resumo
A América Latina tem sido impregnada com uma série de situações e condições
econômicas, políticas, culturais e ambientais adversos para a América. Nesse sentido,
ele herdou, para melhor ou pior para os sistemas de governo, modos de produção,
modelos de desenvolvimento, em boa medida e na maioria dos casos não correspondem
aos ideais de identidade e unidade nacional habitantes de cada um dos países latinoquer, muito menos as condições para a formação de um sistema de governança Glocal.
Palavras-chave: identidade, governança, legitimidade, glocal, globalização
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A modo de contextualización
América Latina y Suramérica en particular se debaten hoy por hoy en el ocaso de la
celebración de sus 200 años de independencia, en una crisis de identidad y de poder. Es
así como se ponen en duda los ideales que inspiraron la revolución independentista, los
cuales en buena parte son los mismos que promovieron la Revolución francesa. En este
sentido, de lo que se tiene convicción es del estado de cosas, donde lo que se hace
evidente es la intención y acción de manipular socioeconómicamente a América Latina,
pues para nadie es un secreto que somos la despensa del mundo. Otro aspecto nefasto
para nuestro continente es el maniqueísmo político de organismos supraestatales, que en
coalición con grupos políticos endógenos, ven como una amenaza contra sus intereses la
unidad de los pueblos latinoamericanos. Debido a esta intencionalidad latinoamericana
es que no posibilitan y torpedean la realización de un modelo identitario de
gobernabilidad glocal. Vemos entonces cómo se torna urgente la tarea de renovar los
referentes identitarios de los ciudadanos latinoamericanos, fomentarlos y afianzarlos,
con miras a consolidar un sistema representativo e identitario de gobernabilidad donde
la inclusión y el respeto por la diferencia sean los principios rectores de dicha unidad.
Se asiste hoy día a un neocolonialismo auspiciado por estamentos supraestatales y
modelos económicos, que ven en América Latina un diamante en bruto el cual es
necesario explotar. No obstante, a pesar de la usurpación social, la explotación
económica y el maniqueísmo político, todavía nos mantenemos –todavía y más aún hoy
día–, marcamos la pauta y somos un referente obligado de identidad, cultura y
gobernabilidad para el resto de países del mundo, en especial para los del primer
mundo.
En el presente escrito se desarrollan los conceptos de representación, identidad y
poder en el contexto de América Latina en general y de Suramérica en particular, con
miras a poner en evidencia cómo dichos conceptos son necesarios para afianzar el ideal
de un sistema representativo e identitario en el orden glocal. Los conceptos antes
planteados tienen como punto de partida los siguientes interrogantes: ¿Se asiste hoy día,
en períodos de bicentenario, a una renacer latinoamericano? ¿Es la democracia liberal el
modelo de organización y participación política, inspirador en el camino para consolidar
un sistema de gobernabilidad glocal para Suramérica? ¿Es válido hablar, para los
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habitantes de América Latina y los del Cono Sur en particular, de unos referentes
identitarios mínimos que posibiliten consolidar el sueño de unidad suramericana? Con
los interrogantes e intenciones manifiestas se hace necesario reconocer que unidad no es
sinónimo de homogenización, de masificación, y menos de cosificación en torno a unos
ideales –principios–. Solo es pretender que con recobrar unas condiciones mínimas de
interacción entre los Estados se hace efectivo el desarrollo económico, social, político,
ambiental y cultural de los países latinoamericanos.
Globalización e identidad
Hablar de globalización en tiempos presentes no es nada nuevo, no es la panacea, como
tampoco es la promoción de una ideología meramente capitalista, al menos si se tienen
en cuenta las propuestas metodológicas y teóricas presentadas hace más de 200 años por
filósofos y pensadores como Kant, Hobbes, Rousseau, Maquiavelo y Thomas Paine,
entre otros. De entrada es posible decir que la globalización es un modelo de
universalización, interacción e interdependencia de los componentes –sistemas,
subsistemas– económicos, políticos, educativos, ambientales y culturales. Hoy día la
globalización es un modo de vida, como realidad y como ideal, real para aquellos –una
minoría– que tienen la capacidad económica y visión cosmopolita para trasladarse a
cualquier lugar del planeta e interactuar de manera efectiva con los otros; incluso,
producir y consumir como lo demanda el modelo. Ideal, porque unos, la mayoría,
sueñan e idealizan viajes, poseer artículos, objetos, conocer lugares que el modelo les
vende y les crea la necesidad de ir y tener; es de este modo cómo la globalización «es un
proceso a través del cual una determinada condición o entidad local amplía su ámbito a
todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales las
condiciones o entidades rivales» (de Sousa Santos, 2002, pág. 56). Lo real para unos
pocos es la ampliación de sus referentes, de sus posibilidades y condiciones de
interacción. Para la mayoría se quedan en meros sueños, en estado de ensoñación o en el
mejor de los casos en realidades virtuales que son creadas y vendidas por el modelo, y
una muy bien diseñada y difundida publicidad. De Sousa (2002) sostiene que con «[…]
un vistazo a los estudios sobre el proceso de globalización se muestra que nos
encontramos frente a un fenómeno polifacético con dimensiones económicas, sociales,
políticas, culturales, religiosas y jurídicas, combinadas de las maneras más complejas»
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(de Sousa Santos, 2002, pág. 39). Cada componente es una variable dentro de la
ecuación; por esto, la globalización como proceso tiene sus defensores y detractores,
pero todos concluyen en que es algo imparable, que ya no tiene reversa. Lo que sí se
puede hacer, es más, es apremiante hacer, es pensar y aplicar el cómo y para qué de la
globalización. Estos dos últimos componentes de los propósitos de la globalización es lo
que ha generado los altos niveles de desigualdad, exclusión, homogenización y
cosificación social en el mundo y de manera particular en América Latina. Lo
preocupante de todo esto es que de las combinaciones simples o complejas, naturales o
artificiales, abiertas o cerradas que se puedan dar, parece ser que el ciudadano común y
corriente, no se percata de ellas; es más: se muestra apático e indiferente a las mismas.
Ahora bien, es a partir de esta aproximación a la globalización donde podemos
decir que el hombre siempre ha pensado de manera holística y universal, aun en la
particularidad de los objetos, hechos y fenómenos, así como en la individualidad de sus
actos. Como lo he dicho en otro texto a partir de lo planteado por Rousseau en el Origen
de la desigualdad de los hombres:
El hombre como especie superior ha tenido, al igual que las demás especies
vivas, un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo se ha caracterizado por una
acción del hombre consigo mismo, con los demás hombres y con los elementos
de su entorno, para evidenciar dicha evolución basta con recordar los cuatro
periodos propuestos y sustentados desde Rousseau, donde podemos apreciar
cuál y cómo ha sido la actitud del hombre en su lucha por consolidarse como
animal de especie superior (Giraldo, 2009, pág. 170).

En términos de ideales, la idea de universalizar los hechos, inmortalizar obras y
acciones humanas, siempre ha desvelado al hombre; como preocupación, siempre ha
ocupado el primer lugar. El hombre no se ha pensado en un solo lugar, para el lugar y en
el mismo tiempo de modo eterno: el ser humano se ha concebido en la perpetuidad
mediante la propagación de sus obras, de su ideología. Dese el siglo XVIII el hombre se
ha concebido como cosmopolita –la idea kantiana–. En el siglo
ciudadano de mundo; y a finales del siglo

XX

y comienzos del

XIX
XXI,

y

XX,

como

como persona

globalizada. Es el juego de lo in y de lo out, como condición de inclusión o exclusión,
que nos ha vendido la globalización económica en las postrimerías del siglo
continua vigente en el siglo

XXI.

XX

y que

Vemos con esto que «el proceso de globalización es

altamente contradictorio y dispar. Tiene lugar a través de un proceso dialéctico en
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apariencia, en el que se dan nuevas formas de globalización junto a formas de
localización nuevas o renovables» (de Sousa Santos, 2002, pág. 55). En términos de
gobernabilidad, cultura, economía y política, la globalización ha generado la falacia a
los gobiernos, sistemas culturas y de producción local, de que ellos tienen la autonomía
administrativa, financiera y económica, que los gobiernos locales tienen el poder. La
realidad es que la riqueza, las decisiones, las políticas en materia de calidad de vida y de
bienestar social son establecidas por agentes foráneos. Solo la élite fundamenta y
administra el proceso de globalización. Dado lo antes expuesto, es claro que «el proceso
de globalización es, por tanto, selectivo, dispar y cargado de tensiones y
contradicciones: pero no es anárquico. Reproduce la jerarquía del sistema mundial y las
asimetrías entre las sociedades centrales, periféricas y semiperiféricas» (de Sousa
Santos, 2002). Lo asimétrico para los Estados latinoamericanos se ha visto reflejado, en
pobreza, desigualdad social, corrupción rampante, bajos niveles y posibilidades de
desarrollo y sostenibilidad. La globalización como falacia se presenta como la
concreción, como la realización de un ideal local. Es un estado de cosas pensado desde
lo local con la necesidad de validarse, multiplicarse en lo global.
En consonancia con ese espíritu universal de la globalización, desde los años
setenta del siglo

XX,

«las interacciones transnacionales han sufrido una dramática

intensificación, que va desde la globalización de sistemas productivos y transacciones
financieras, hasta la diseminación de información e imágenes a través de los medios de
comunicación masivos y las tecnologías de la comunicación, hasta el desplazamiento
masivo de personas, como turistas, trabajadores migrantes o refugiados» (de Sousa
Santos, 2002, pág. 37).
La transnacionalización y las posibilidades de movilidad que nos ofrece la
globalización han generado la desterritorialización del hombre. Es ciudadano de mundo,
cosmopolita, es ciudadano de todas partes y de ninguna. Se identifica, le gusta, consume
y produce en todas, pero en ninguna es, a ninguna pertenece. Para complementar lo
anterior, vemos como De Sousa Santos sostiene que
[En el plano de] las relaciones sociopolíticas, se ha dicho que, aunque el
sistema mundial moderno ha estado siempre estructurado por un sistema
mundial de clases, hoy está surgiendo una clase capitalista transnacional cuyo
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escenario de producción social es el globo como tal, y que sobrepasa con
facilidad la capacidad de maniobras de las organizaciones de trabajadores que
tienen aún una base nacional y la de los países externamente débiles de la
periferia y la semiperiferia (de Sousa Santos, 2002, pág. 41).

Ratificando lo dicho en líneas anteriores, no soy de aquí, ni de allá, no tengo
hogar, no tengo país, incluso mi ser, la condición de ser y sentir, hoy día está puesta en
duda.
Desafortunadamente, la globalización en tiempos actuales, si bien no es algo para
negar o contrariar, ha sido vista solo desde la variable económica. Se subvaloran otros
componentes de la ecuación, de ahí que importe solo el crecimiento económico de las
naciones, en donde en la mayoría de los casos se desconocen y atropellan los principios
de sostenibilidad y sustentabilidad propuestos por modelos económicos de corte social
y ambiental. Desde esa concepción y dependencia exclusiva de la globalización
económica, vemos cómo lo que ha cogido carrera es una nueva economía donde las
principales características, según de Sousa Santos son:
Obtención de recursos alrededor del mundo; sistemas de producción flexibles y
costos de transporte bajos que permiten la producción de componentes
industriales en la periferia y la explotación hacia el centro; surgimiento de tres
grandes bloques comerciales: los Estados Unidos, basado en relaciones
privilegiadas con Canadá, México y América Latina, Japón con los países
asiáticos, Unión Europea con Europa Central, Oriental y África Septentrional
(de Sousa Santos, 2002, pág. 40).

La ecuación de la globalización desarrollada solo desde la variable económica
exige producción y consumo, y para producir se requiere materia prima, mano de obra
calificada y barata, condición que nos lleva al otro lado de la moneda: los países ricos
en recursos naturales: los tercermundistas o en vías de desarrollo. Bien lo resalta Qualter
(1994), cuando plantea que: «Los trabajadores que venden su fuerza laboral a un
empresario pierden todo derecho sobre esa fuerza laboral. Renuncian no sólo al
provecho que pueda producir ese trabajo sino también a cualquier control sobre el
proceso de producción al que queda asignado. Cuando los individuos eran
recíprocamente dependientes, como en la sociedad precapitalista, la producción era la
producción social» (Qualter, 1994, pág. 31).
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En tiempos de neoliberalismo, la globalización económica es el camino más
expedito en que se faculta a las multinacionales para que acaben con las riquezas
naturales y exploten la mano de obra de los países poseedores de tales recursos,
afianzando aún más la pérdida de referentes identitarios, la subvaloración por lo propio
y lo autóctono: hay una desterritorialización y despersonalización.
Latinoamérica no es ajena a la dinámica de la globalización. Según de Sousa
Santos, «los países latinoamericanos entraron a los años noventa con un estándar de
vida más bajo del que disfrutaron en los setenta. Entre 1982, cuando la crisis de la
deuda se manifestó por primera vez, y 1987, los flujos netos de recursos (préstamos,
transferencias e inversión extranjera directa) hacia los países periféricos y
semiperiféricos cayeron a la mitad» (de Sousa Santos, 2002, págs. 43,44).

La banca internacional y los organismos supraestatales se han dado a la tarea de
hacer endeudar y mantener ese endeudamiento; han generado necesidades a los países
latinoamericanos, logrando con esto mayor dependencia del sistema, que es liderado por
los países de primer nivel, y rendir, de paso, tributo a la globalización. De esta manera
«[…] a medida que la interdependencia e interacción globales se intensifican, las
relaciones sociales en general parecen volverse crecientemente desterritorializadas,
abriendo el camino hacia nuevos derechos a opciones y cruzando fronteras que hasta
hace poco estaban custodiadas por las aduanas, el nacionalismo, el lenguaje y la
ideología, y a menudo por todos ellos a tiempo» (de Sousa Santos, 2002, pág. 55).
La hibridación cultural es un hecho; algunos lo llaman efecto colateral de la
globalización. Somos todo y no somos nada. Para identificar el origen de esa
hibridación hay que remontarnos al proyecto de modernidad, tiempo en el que se pensó,
según de Sousa Santos, en una cultura global. Kant, en tiempos de la Ilustración,
propuso una aldea global y un derecho de gentes.
Hoy, después de concluirse la primera década del siglo

XXI,

contemplamos la

aparición de:
Nuevas identidades regionales, nacionales y locales, construidas alrededor de
una nueva relevancia de los derechos a las raíces. Estos localismos, nuevos y
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viejos a la vez, son adoptados con frecuencia por grupos translocalizados de
personas, tan diversos como los fundamentalistas islámicos en París o Londres,
los trabajadores migrantes turcos en Alemania y los latinoamericanos en los
Estados Unidos (de Sousa Santos, 2002, pág. 55).

El referente hoy no es el país: el ideal de los estados nacionalistas se ha
difuminado. Los referentes identitarios no son totales, son de minorías, sin
interconexión con un universo cultural o sociopolítico universal. Bajo la bandera de los
derechos diferenciados, se ha fragmentado el sentido de lo colectivo, de comunidad.
Hoy asistimos a una masificación y cosificación de la diferencia: hasta eso hemos
permitido que se nos manipule. La libertad y autonomía en términos de identidad
cultural hoy día es otra falacia.
Con relación a la gobernabilidad, el panorama no es menos desalentador. Hoy, en
términos de gobernabilidad, los países latinoamericanos padecen las asimetrías
establecidas por un modelo de gobernabilidad de clase mundial. Planteo asimetrías, en
tanto que los componentes de legitimidad y legalidad, pregonados ampliamente en los
Estados contemporáneos, y en especial en los países latinoamericanos, no es algo que se
haya consolidado de modo natural en estos últimos. Como planteé al inicio de este
escrito, con relación a la consolidación de referentes identitarios, en buena medida
nuestros líderes políticos y gobernantes juegan un papel relevante. Contrario a su
accionar ideal, la verdad es que hacen muy poco por la defensa y conocimiento de
aquellos aspectos culturales, económicos, geográficos, históricos, que nos caracterizan y
dignifican como ciudadanos latinos, aunque: ¿cómo voy a conocer o interesarme por
conocer aquello de lo que adolezco, aquello de lo que no tengo conocimiento? Y por
ende, no los reconozco, no me identifico con ello; hay una dificultad para reconocernos
como lo que somos, hay una desazón por practicar nuestras normas, hábitos y
costumbres; nos preocupamos y ocupamos, en la práctica, de lo foráneo más que de lo
propio –lo nuestro–. Los referentes de vida, los modelos por seguir, ya no son locales,
regionales o nacionales: son globales. Es el juego de la triada sociedad-economíapolítica. Planteo con esto que en ocasiones los mismos dirigentes han sido permeados
por las condiciones de la gobernabilidad global, y le restan importancia a la riqueza y
diversidad identitaria que es América Latina en su particularidad.
Al respecto conviene decir que es un asunto de gobernabilidad, en tanto que quien
administra un Estado debe salvaguardar los principios constitutivos del mismo Estado,
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así como propiciar las condiciones para que las sociedades y comunidades dentro del
Estado permanezcan, se perpetúen, bajo sus propias dinámicas, estos es,
reconociéndose, respetando y promulgando lo que las identifica y dignifica. Kant
caracteriza este Estado al que me refiero de la siguiente manera «un Estado no es –como
lo es, por ejemplo, el «suelo» que ocupa– un haber, un patrimonio. Es una sociedad de
hombres sobre la cual nadie, sino ella misma, puede mandar y disponer. Es un tronco
con raíces propias; por consiguiente, incorporarlo a otro Estado, injertándolo, por
decirlo así, en él, vale tanto como anular su existencia de persona moral y hacer de esta
persona una cosa» (Kant I. , 1964, pág. 92). El Estado como organismo vivo requiere de
los mínimos culturales, ambientales, económicos, políticos o religiosos, los cuales el
gobernante de turno debe promover y salvaguardar.
Referentes para una gobernabilidad global
Desde las comunidades primitivas, tiempos en que se presentaban invasiones y
usurpación de la tierra y los bienes, de desterritorialización y desplazamiento forzado
como fenómeno de migraciones naturales de las mismas comunidades, podemos
evidenciar la sed de poder y dominio de la especie humana. El usurpar, desplazar y
desterritorializar es una constante en la humanidad en su carrera por dominarlo todo, por
tener el control de todo. Desde tiempos primitivos, en esos tiempos, el pretexto era el de
buscar nuevas y mejores condiciones para el normal desarrollo de la comunidad; pero
con el correr de los siglos las mismas comunidades vieron que sus capacidades eran
mayores y mejores que las de otras comunidades, situación que los llevó a buscar la
forma, violenta o no, de someter a dichas comunidades. Se pasó de la necesidad natural
de preservación y mejora de las condiciones de vida a un afán por acumular y someter.
Ya no era solo la sed por tener y poseer, sino el deseo de poder: poder controlar, regular,
restringir, coaccionar. La especie humana –diría también que toda especie viva– es un
guerrero de mil batallas, un luchador incansable, un inconforme natural, un adaptado
útil y para la utilidad. Kant sostiene que la guerra es el medio que le ha posibilitado al
hombre vivir en cualquier parte:
Habiendo la Naturaleza cuidado de que los hombres «puedan» vivir en cualquier
parte de la tierra, ha querido también, con despótica voluntad, que efectivamente
«deban» vivir en todas partes, aun contrariando su inclinación. Este deber no
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implica ciertamente una obligación moral; pero la Naturaleza, para conseguir su
propósito, ha elegido un medio: la guerra. Así vemos que algunos pueblos tienen
la misma lengua y, por tanto, deben tener también un origen común, y, sin
embargo, viven separados por grandes extensiones de terreno, como, por
ejemplo, los samoyedos, en los mares glaciales, y otro pueblo, de lengua
semejante, establecido en las montañas de Altai (Kant I. , 1964, págs. 122,123)

La identidad la dan el origen, las raíces, los hábitos, modos y costumbres, la
estructura física, la lengua. En tiempos de los clanes, tribus y hordas, esto parece tener
más valor y sentido que hoy día. En los tiempos de las comunidades antiguas todo
estaba por hacer, todo estaba para ser pensado; sin embargo, en aquellos tiempos, en
tiempos de comunidades primitivas y con ese nivel de desarrollo social y político «no se
imaginan los hombres en particular ni tampoco los mismos pueblos que, al perseguir
cada cual su propósito, según su talante, y a menudo en mutua oposición, siguen
insensiblemente, como hilo conductor, la intención de la naturaleza, que ellos ignoran,
ni cómo participan en una empresa que, de serles conocido, no les importará gran cosa»
(Kant I. , 1994, pág. 40).
A pesar de todo y a los altos costos, esos referentes eran motivo de lucha, fuente
permanente de las mismas guerras.
En tiempos de las grandes guerras y los grandes imperios, la motivación a la
guerra estaba dada por conquistar nuevos territorios, de expandir sus dominios y la
proliferación de la especie. Desde la mirada de hoy, vemos que en ese movimiento
cíclico de ser conquistador y, en algunos casos, conquistados, de imponer modos de
vida y que le impongan en igual medida. Para las sociedades más antiguas,
especialmente las europeas, esto llevo a un afianzamiento de sus raíces, a un refuerzo de
sus referentes identitarios. Esta diferenciación la hizo muy bien Kant al plantear que «la
diferencia entre los salvajes de Europa y los de América está principalmente en que
muchas tribus americanas han sido devoradas por sus enemigos, mientras que los
Estados europeos, en lugar de comerse a los vencidos, hacen algo mejor: los incorporan
al número de sus súbditos para tener más soldados con que hacer nuevas guerras» (Kant
I. , 1964, pág. 109).
Cada comunidad conquistada se convierte en un componente más para el sistema
productivo y de consumo. Puntualiza Kant:
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La Naturaleza ha utilizado de nuevo la incompatibilidad de los hombres, y de las
grandes sociedades y cuerpos estatales que forman estas criaturas, como un
medio para encontrar en su inevitable antagonismo un estado de tranquilidad y
seguridad; es decir, que, a través de la guerra, del rearme incesante, de la
necesidad que, en consecuencia, tiene que padecer en su interior cada Estado
aun durante la paz, la Naturaleza los empuja, primero a ensayos imperfectos, por
último, y después de muchas devastaciones, naufragios y hasta agotamiento
interior completo de sus energías, al intento que la razón les pudo haber
inspirado sin necesidad de tantas y tan tristes experiencias, a saber: a escapar del
estado de ley de los salvajes y entrar en una unión de naciones; en la que aún el
Estado más pequeño puede esperar su seguridad y su derecho no de su propio
poderío o de su propia decisión jurídica, sino únicamente de esa gran federación
de naciones (Foedus Amphictyonum), de una potencia unida y de la decisión
según leyes de la voluntad unida (Kant I. , 1994, págs. 52-53)

La naturaleza humana hace de las suyas, pues esta le otorga diferencias e
intolerancia a los hombres, lo cual se convierte en una condición para legitimar la
necesidad de monarcas y pueblo, señores y feudos, gobernantes y gobernados,
burgueses y proletarios. La solución que propone Kant y en donde sostiene lo que todo
Estado debe arrogar es que «todos, hombres o Estados, deben «hacer dejación de su
brutal libertad y a buscar tranquilidad y seguridad en una constitución legal» (Kant I. ,
1994, pág. 53). Ideales propuestos y ampliamente sustentados por Hobbes en el
Ciudadano y El Leviatán, y por Rousseau en el Contrato Social y en el Origen de la
desigualdad entre los hombres. Ambos autores, a su manera, identifican que en el
desarrollo de la humanidad y en el camino a la conformación de lo que hoy conocemos
como Estado, hay un período de guerra, de desorden sociopolítico, de reacomodo de
fuerzas naturales y propias de casa sociedad, pero que a la postre, en la base del Estado
moderno, está el consenso, está el acuerdo entre las partes, está el establecimiento y
acatamiento de unas normas mínimas de convivencia. Articulando lo propuesto por
Hobbes y Rousseau, con lo que se ha venido desarrollando con Kant, es necesario tener
presente la pregunta y respuesta que este último nos proporciona:
¿De qué sirve laborar por una constitución civil legal que abarca a los
individuos, es decir, por el establecimiento de un ser común? La misma
insociabilidad que obligó a los hombres a entrar en esta comunidad, es causa,
nuevamente, de que cada comunidad, en las relaciones exteriores, esto es, como
Estado en relación con otros estados, se encuentre en una desembarazada
libertad y, por consiguiente, cada uno de ellos tiene que esperar de los otros ese
mismo mal que impulsó y obligó a los individuos a entrar en una situación civil
legal (Kant I. , 1994, pág. 52).
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Desde la misma naturaleza humana, nada de lo que se establece es absoluto,
perenne; siempre existe la tensión generada por la diferencia de intereses. Existe la
posibilidad de que el sistema de cosas acordado y establecido no funcione; por eso es
necesario una continua evaluación y valoración de las acciones humanas, con miras a
consolidar una verdadera Sociedad Civil. Lo anterior es bien válido, y lo privilegia bien
Kant en la siguiente cita; pero de igual modo es necesario tener presente:
Que un pueblo diga: «No quiero que haya guerra entre nosotros; vamos a
constituirnos en un Estado, es decir, a someternos todos a un poder supremo que
legisle, gobierne y dirima en paz nuestras diferencias»; que un pueblo diga eso,
repito, es cosa que se comprende bien. Pero que un Estado diga: «No quiero que
haya más guerra entre yo y los demás Estados; pero no por eso voy a reconocer
un poder supremo, legislador, que asegure mi derecho y el de los demás», es
cosa que no puede comprenderse en modo alguno. Pues ¿sobre qué va a
fundarse la confianza en la seguridad del propio derecho, como no sea sobre el
sucedáneo o substitutivo de la asociación política, esto es, sobre la libre
federación de los pueblos? La razón, efectivamente, une por necesidad
ineludible la idea de la federación con el concepto del derecho de gentes; sin
esta unión carecería el concepto del derecho de gentes de todo contenido
pensable (Kant I. , 1964, págs. 111,112)

Tomando las líneas anteriores como preámbulo a lo que realmente me compete,
nos adentramos al tema de gobernabilidad global, requiriendo para ello hablar antes de
la conformación del Estado sin caer en una teorización de origen del concepto y la
consolidación del mismo, en lo que hoy y desde la modernidad conocemos como
Estado. En igual sentido, se precisa que el concepto de gobernabilidad global en sus
inicios y en el espíritu que me motiva al presente escrito no está permeado por un mero
afán de globalización económica, sino de darle relevancia a la política. La intención es
la de poder demostrar que este asunto de la gobernabilidad global no es nada nuevo y
menos, que es un ideal del siglo

XX

materializado en la escena política mundial por los

países poderosos de mediados de dicho siglo, al darle vida a la ONU.
Si nos devolvemos en el tiempo, vemos que Kant concibe el surgimiento del
Estado como el producto de un choque de átomos de materia que «mediante sus
choques accidentales, logren toda clase de formaciones, destruidas de nuevo por nuevos
choques, hasta que, finalmente, y por casualidad, resulte una tal formación que “pueda
mantenerse en su forma (¡un golpe de suerte que es muy difícil que se dé nunca!), sea
que supongamos, mejor, que la Naturaleza persigue en este caso un curso regular, el de
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conducir por grados nuestra especie desde el plano de animalidad más bajo hasta el
nivel máximo de la humanidad» (Kant I. , 1994, pág. 54).
Y puntualiza Kant en el Derecho de gentes que: «Ningún Estado independiente –
pequeño o grande, lo mismo da– podrá ser adquirido por otro Estado mediante herencia,
cambio, compra o donación» (Kant I. , 1964, pág. 92). Como he establecido, el Estado
es un organismo vivo y como tal está en continuo movimiento, evolución y desarrollo.
Ahora bien, desde la Modernidad se propone y concibe un Estado Liberal, un Estado
que se caracteriza por ser un garante de las condiciones y realidades de sus ciudadanos y
«para los hombres doctrinarios de una filosofía liberal, la libertad individual (en los
Estados contemporáneos) está garantizada, no solo porque se tengan unos mecanismos
constitucionales propios del estado de derecho, sino porque al Estado se le reconocen
funciones, así como mecanismos limitados que le posibilitarán mantener el poder
político en el plano nacional e internacional» (Giraldo, 2009, pág. 126).

Ahora bien, una gobernabilidad global o de derecho de gentes, como la llamó y
concibió Kant ya hace 200 años:
Debe fundarse en una federación de Estados libres. Los pueblos, como Estados
que son, pueden considerarse como individuos en estado de naturaleza -es decir,
independientes de toda ley externa-, cuya convivencia en ese estado natural es
ya un perjuicio para todos y cada uno. Todo Estado puede y debe afirmar su
propia seguridad, requiriendo a los demás para que entren a formar con él una
especie de constitución, semejante a la constitución política, que garantice el
derecho de cada uno (Kant I. , 1964, pág. 107).

Si bien cada Estado acepta respetar los acuerdos establecidos con los demás
Estados y la regulación y supervisión de dichos acuerdos por un organismo supraestatal,
estos últimos no tienen por qué coaccionar a un Estado en y de manera particular.
Partiendo de la idea kantiana acá expuesta, es que se consolidaría la Sociedad de
naciones, la cual, para Kant:
No debería ser un Estado de naciones. En ello habría, empero, una
contradicción; todo Estado implica la relación de un superior –el que legisla–
con un inferior –el que obedece, el pueblo–; muchos pueblos, reunidos en un
Estado, vendrían a ser un solo pueblo, lo cual contradice la hipótesis; en efecto,
hemos de considerar aquí el derecho de los pueblos, unos respecto de otros,
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precisamente en cuanto que forman diferentes Estados y no deben fundirse en
uno solo (Kant I. , 1964, pág. 108).

El pertenecer y aceptar las condiciones de un organismo supraestatal no implica la
pérdida de su autonomía administrativa, económica y financiera, menos aún la pérdida
de su constitucionalidad y la potestad de regirse por la misma. Al mismo tiempo, Kant
sostiene que:
Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de
otro Estado. ¿Con qué derecho lo haría? ¿Acaso fundándose en el escándalo y
mal ejemplo que un Estado da a los súbditos de otro Estado? Pero, para éstos, el
espectáculo de los grandes males que un pueblo se ocasiona a sí mismo por vivir
en el desprecio de la ley es más bien útil como advertencia ejemplar; además, en
general, el mal ejemplo que una persona libre da a otra -scandalum acceptumno implica lesión alguna de esta última (Kant I. , 1964, pág. 95).

La Constitución en cada Estado es ley de leyes, norma de normas. La
Constitución en los Estados es un constructo de identidades y sentires desde la
colectividad; allí se plasman el qué, cómo, para qué y cuándo de los referentes e ideales
identitarios de los ciudadanos, culturas y subculturas presentes en dichos Estados. En
los Estados contemporáneos vemos como:
La utilidad del derecho no es viable sino está sustentada en una colectividad,
esto es en una sociedad, que como tal está conformada por individuos con
intereses colectivos sujetos a unas normas básicas, leyes naturales, y conciben
una estructura administrativa, por ende el reconocimiento de un gobierno que
teniendo el aval de todos o al menos de la mayoría, se entiende como legal y
legitimo (Giraldo, 2009, pág. 105).

Concluyamos, entonces, que la base de una gobernabilidad global, como la he
planteado o derecho de gentes, concebida por Kant, está en la constitucionalidad que se
instaura en la particularidad de los Estados y la consolidación de los ideales de nación
de los mismos. Como organismo político supraestatal, una comunidad de naciones
como materialización de las intenciones y modos de los distintos Estados que deciden
conformarla, respondiendo a las intenciones de una gobernabilidad global, se debe
fundamentar, según Kant, en los siguientes principios: «1.º Principio de la «libertad» de
los miembros de una sociedad –como hombres–; 2.º. Principio de la «dependencia» en
que todos se hallan de una única legislación común –como súbditos–; 3.º Principio de la
«igualdad» de todos -como ciudadanos-, es la única constitución que nace de la idea del
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contrato originario, sobre el cual ha de fundarse toda la legislación de un pueblo» (Kant
I. , 1964, pág. 102).
La particularidad de los pueblos no puede perderse en la intención de un
organismo supraestatal. A partir de esto último, conviene advertir con el mismo autor
que:
El derecho de gentes, como derecho público que es, implica ya en su concepto la
publicación de una voluntad general que determine para cada cual lo suyo. Y
este estatuto jurídico ha de originarse en algún contrato, el cual no necesita estar
fundado en leyes coactivas -como el contrato origen del Estado-, sino que puede
ser un pacto de asociación constantemente libre, como el que ya hemos citado
anteriormente al hablar de una federación de naciones. Sin un estatuto jurídico
que enlace activamente las diferentes personas, físicas o morales, caemos en el
estado de naturaleza, en donde no hay más derecho que el privado (Kant I. ,
1964, págs. 153,154)

La gobernabilidad global no se acepta e instaura, y menos, fue concebida por
Kant, como un asunto de coerción y menos de represión contra los Estados que no
tienen los mismos intereses de la mayoría. Como organismo supraestatal, una
gobernabilidad global debe propender por el reconocimiento y aceptación de la
diferencia entre Estados; no debe ser, como lo es hoy día, un pretexto para reprimir a
aquellos Estados que forjan y practican su cultura, su política, su religión y conciben su
desarrollo de modo distinto al resto de los demás Estados.
Asimetrías y realidades en el Estado liberal
En la sección anterior he descrito brevemente y de modo sucinto cómo ha sido la
conformación del Estado y la participación/papel del ciudadano en la consolidación del
mismo. En igual sentido, he establecido el papel y la responsabilidad política de los
gobernantes de turno en torno a la promoción y fortalecimiento de los referentes
identitarios.
Admito que en el desarrollo temático he hecho referencia a un Estado liberal;
adviértase que, a pesar de todo:
En el contexto de un Estado liberal, al menos en buena parte de aquellos que, si
bien llevan cerca de doscientos años o más de constituidos, distan en buena
medida de cumplir de manera efectiva con ese ideal de ciudadano libre. El
Estado liberal en estos escenarios sociopolíticos, no propende por una
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heteronomía de sus ciudadanos. Preciso advertir que la libertad es la sustancia
de una doctrina liberal, y que políticamente hablando se circunscribe en un
estado liberal (Giraldo, 2009, pág. 123),

En este mismo sentido, he planteado que: «Lo que establece, en última instancia,
el Estado liberal es una serie de principios, los cuales, por demás son principios de
igualdad, pero ninguno de ellos en la medida que se vinculan con el surgimiento del
Estado liberal está en procura de igualdades fácticas en una democracia, el Estado
liberal en últimas persigue y se extiende hasta cierta equiparación económica ideal,
ajena por demás a la tradición del pensamiento liberal» (Giraldo, 2009, pág. 125).
El Estado liberal no es solo un Estado de apertura económica, de libertades
políticas, desde la línea de lo que acá se ha sustentado: «es un Estado que propende por
el bienestar social y el Estado social de derecho de sus ciudadanos, dentro del mismo y
frente a otros Estados. A este propósito, no me es permitido negar que «en la
concepción liberal, los planteamientos teóricos que se establecen sobre el control del
poder, así como de las funciones del estado, se presentan de manera paralela. En un
Estado liberal, se reconoce la importancia de la división de podres, con miras a evitar
desmanes de una de las ramas del poder, no solo de sus agentes» (Giraldo, 2009, pág.
126).
Ahora bien, tenemos una herencia histórica y política que no podemos
desconocer. Si bien los ideales de libertad no son originarios de nuestros países latinos,
sí es claro que desde los tiempos de independencia llegaron para quedarse, para permear
los ideales de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Las democracias liberales en
general, y las nuestras, las latinoamericanas, en particular, se caracterizan porque:
Prima entonces, un ideal de vida buena propia de individuos, en su
particularidad e individualidad, pero refrendado en la acción colectiva que le
posibilita una democracia liberal. Se aclara entonces como lo que tiene validez
en la democracia es lo que consienta la mayoría, sin embargo la unicidad total
no es propia de ella misma. La unicidad total de criterios al momento de elegir
sólo es posible encontrarla en un grupo muy reducido y homogéneo (Giraldo,
2009, pág. 143).
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Desde una visión optimista, aunque en ocasiones dudo de que en la realidad
práctica sea así, la democracia liberal se convierte en el modelo de organización
sociopolítico, económico de una Estado en las condiciones actuales. Al mismo tiempo,
se requiere reconocer que la democracia liberal y los Estados liberales se constituyen
permitiendo ciertos matices, reconociendo unos niveles, modos y condiciones para
llevar a cabo ese ideal de libertad infundado desde la Revolución francesa. Como ya lo
hice notar en otro escrito:
La democracia se presenta en todos los espacios socio-políticos en momentos
históricos diferentes, así como con diferencias en la distribución y redistribución
de riquezas. Vemos entonces como desde una democracia liberal se planteó la
línea de unión directa que existe entre democracia y un sistema y modo de
producción económico y como estos últimos contribuyeron y lo siguen haciendo
de manera significativa, a la proliferación de partidos políticos (Giraldo, 2009,
págs. 161,162).

De acuerdo con la concepción heredada de Hobbes y Rousseau «[…] el
liberalismo también enseña a los individuos, puesto que son racionales, a darse cuenta
de que los fines propios se pueden alcanzar más fácilmente a través de una conducta
socialmente aprobada como, por ejemplo, el respeto a la propiedad, el mantenimiento de
los contratos y el libre intercambio de bienes y servicios en un mercado libre» (Qualter,
1994, pág. 39).
A partir del reconocimiento de la necesidad de concebir y aplicar con distintos
matices los ideales de libertad y de su concreción en una democracia liberal, es donde
veo las asimetrías. Como bien lo plantea Qualter «las democracias liberales son, clara y
orgullosamente, sociedades de consumidores. Al público se le describe como
consumidor tan a menudo como se le llama ciudadano. En todas partes el consumo ha
desplazado la producción como actividad económica determinante» (Qualter, 1994, pág.
57).
Y agrega que «la teoría económica liberal asume que la producción es una
respuesta a los deseos humanos autogenerados, objetivos y más o menos racionales»
(Qualter, 1994, pág. 65). En los Estados de hoy, en especial aquellos de corte
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occidental, parece ser que democracia liberal, liberalismo y capitalismo, son concebidos
y practicados indistintamente.
De estas posibilidades de concepción, vemos que:
El capitalismo se reconcilió con la democracia una vez se sintió seguro de que la
mayoría no podía usar su poder para hacer un asalto demasiado peligroso a los
privilegios de la propiedad. Las nuevas tecnologías de los medios de
comunicación, y el nuevo entendimiento de sus usos, fortalecieron esa
confianza. El control de los medios de comunicación de masas se ha convertido
en el instrumento vital de la sociedad de masas y el control político (Qualter,
1994, pág. 25).

El capitalismo aliado con la democracia, sustentado en el poder de los medios de
comunicación y sus estrategias de consumo, nos venden la idea de estar eligiendo al
gobernante que queremos, de comprar y usar lo que realmente necesitamos, en las
condiciones y modos que pensamos. Falacia cultural y política la que nos han montado.
De modo que el problema no es el qué del capitalismo, de la democracia, de la libertad,
como lo he planeado anteriormente: la dificultad se presenta en el cómo y para qué, en
el sentido que de cualquier modo, «en sentido literal, las mayorías, o masas, no dirigen:
las políticas específicas son simple producto de la voluntad de unos pocos. El gobierno
de la mayoría es, con mucho, un mito» (Qualter, 1994, pág. 22). Planteo que en los
escenarios y condiciones actuales, la democracia liberal es una falacia en tanto que es
un sistema de masas, y las masas hoy día están divididas, alienadas, individualizadas,
les han dado que pensar, que hacer y que consumir; han particularizado la masa. En
otras palabras, el capitalismo ve en la democracia la ocasión para dividir la masa y
crearle necesidades y venderle realidades virtuales. De cualquier modo, «si bien la era
de las masas y la democracia popular han tenido un desarrollo paralelo, no son la misma
cosa. Las masas pueden haber incrementado mucho su influencia, pero no han ganado
un poder político total» (Qualter, 1994, pág. 21).
Ante los vientos de organización sociopolítica de mediados del siglo

XX,

vemos

cómo persiste el peligro de pérdida de autonomía y de reducción de los niveles de
gobernanza de los Estados, que Kant manifestaba como una realidad para su época ya
hace más de dos siglos, «en la actualidad [tiempos de Kant] los Estados se hallan entre
sí en una delicada relación que ninguno puede perder su cultura interior sin padecer en
seguida el poder e influencia sobre los demás; por lo tanto, las ambiciones de gloria de
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los Estados se bastan para asegurar, si no el progreso, por lo menos el mantenimiento de
este fin de la naturaleza» (Kant I. , 1994, pág. 59).
Vemos que vivimos en un mundo de desiguales, desigualdad que es bien
acentuada por las variables económicas y políticas; pero también es cierto que en los
Estados latinos se ha adelantado de manera significativa en el derecho a la diferencia, en
el reconocimiento y aceptación de la heterogeneidad de nuestros pueblos.
No obstante, las asimetrías en lo económico y lo político han cambiado de manera
directa y negativa los referentes identitarios de nuestros pueblos. En los países latinos:
«El Capitalismo utilizó los nuevos instrumentos de persuasión, no para una pesada y
crasa propaganda sino, de forma más sutil, para definir el significado de buena
ciudadanía e incluso el de la propia democracia» (Qualter, 1994, pág. 25). Ser
demócrata hoy es tener la posibilidad de producir y consumir, es la consigna de un
modelo global de desarrollo. Modelo que hace que los pobres ya se sientan a gusto y
culpables de la miseria en la que viven. De igual modo, «cuanto más libre son los
individuos, más se sienten los «desconectados». Además de nuestros descontentos,
todas las tendencias de la vida moderna van en dirección a aumentar la soledad más que
aliviarla. Buscamos desesperadamente la privacidad, el aislamiento del mundo
crecientemente hostil de nuestro alrededor y después nos desesperamos de la soledad
consecuente» (Qualter, 1994, págs. 33,34).
Es el mundo, la condición de la masificación, cosificación consciente. El
capitalismo en alianza con los Estados democráticos liberales actuales ha cambiado las
condiciones y modos de vida mediante una masificación cultural; «hoy día se han
subvertido el orden de los valores culturales, y como sociedad de masas, los valores que
nos caracterizan hoy son materialistas, hedonistas y temporales, sus productos
estandarizados, estereotipados y conservadores. No hay probablemente mejor ejemplo
de la cultura popular de la producción de masas y mercado de masas que la típica
exhibición de «arte» al aire libre. Si los productos de la cultura de masas han de estar al
alcance de todos, deben ser entendidos por todos» (Qualter, 1994, pág. 21).
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El capitalismo como sistema global económico aplica el principio de la guerra:
dividir para vencer. Un táctica bien lograda por la burguesía durante los siglos
XIX,

XVIII

y

que aún hoy aplican, diría que con más fuerza, los organismos supraestatales y los

grupos económicos poderosos.
	
  

A modo de conclusión
De lo que se trata entonces es de preguntar, reflexionar por esos referentes mínimos de
identidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Nos hemos encontrado con ciertas
situaciones de alienación y sometimiento que no posibilitan hablar muy positivamente
de una identidad propia de nuestros pueblos, y menos de que estemos en la tarea cierta y
efectiva de identificar y consolidar unos referentes mínimos que me posibiliten
establecer un modelo de gobernabilidad glocal para Suramérica. Desde lo establecido
como característico de un Estado liberal, y en especial de una democracia liberal,
identifico que hay un juego recíproco entre identidad y libertad, Identidad significa ser
uno mismo, y para el logro de la propia identidad se precisa la libertad. «En la relación
con los demás se comparten semejantes capacidades tales como el elegir el propio plan
de vida, la identificación con la imagen ideal que de sí se construye cada sujeto o la
elección de algún bien. En este sentido la identidad se refiere a una representación que
tiene el sujeto de sí» (García, 2007, pág. 240).
La individualidad, como yo cartesiano y crítica kantiana, es la base de una
identidad; ningún pueblo es identitario en la esclavitud, en la opresión y represión.
Consecuente con esto, «la identidad colectiva de un pueblo o una cultura es el
reconocimiento de otro u otros miembros de ese pueblo o cultura. Así, se trata de una
representación colectiva, intersubjetiva que constituye un sí mismo colectivo y se va
forjando participativamente a través de las creencias, actitudes y comportamientos de
los grupos a los que pertenecen» (García, 2007, págs. 240,241).
Como elementos característicos de la identidad se establecen los elementos
propios característicos del sujeto, que me posibilitan hablar, referirme al mismo,
indistintamente del tiempo y lugar en que se encuentre.
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Debe quedar bastante claro, que no es que esté planteando que los pueblos de hoy,
en particular los latinoamericanos, sean esclavos, o que todos vivan en un régimen de
opresión y represión. Con lo que llevo dicho, se evidencia que hoy por hoy nuestros
pueblos asisten a una nueva forma de esclavitud y de alienación, la cual es promovida
por una gobernabilidad global y por un sistema de producción y consumo que ha
permeado todos los niveles de nuestras sociedades. El tirano hoy, el verdugo de hoy, es
invisible pero mucho más letal. La cara que muestra y las estrategias que emplea son
muchos más agradables y en apariencia menos violentas, pero mucho más efectivas para
sus intereses. Los sistemas de producción y consumo han vuelto rutinaria la alienación,
la cosificación de las personas en los Estados actuales. Bien pareciera por todo lo
anterior que:
Los problemas de la alienación aumentan por la creciente rutinización de la vida
moderna. Un cierto nivel de rutina es esencial en cualquier sociedad para el
bienestar físico y social. Pero cuando las rutinas de la vida, como sucede en la
ciudad moderna, tienden a convertirse en fin, frustran al individuo en su sentido
del propio yo. Los requerimientos de la producción moderna industrial deniegan
la espontaneidad, reemplazándola por las constricciones del horario y los turnos
(Qualter, 1994, págs. 34,35).

Han creado un mundo de fantasía, de plena banalidad y se lo han vendido a la
masa como el logro último de nuestra sociedad. Es fácil comprender, porque: «[…] las
cuestiones de las identidades culturales han sido amenazadas por procesos llamados hoy
de “occidentalización del mundo”, europeización, “convergencia cultural” y con mayor
fuerza “globalización cultural”» (García, 2007, pág. 241). Según la autora, las
identidades culturales, ante estas amenazas, pueden sufrir algunas consecuencias, y
establece las siguientes:
El aislacionismo cultural, en segundo lugar, la aculturación o adopción ciega de
valores, enfoques y usos lingüísticos de la cultura occidental que conlleva la
consecuente desvirtuación de la propia riqueza y el resquebrajamiento de la
propia identidad cultural. Es la renuncia que conduce a la ruptura y
desmoronamiento del alma del propio pueblo o la propia cultura. En tercer
camino es posible apreciar la transculturación, en donde no sólo se da un
tránsito de una cultura a otra con sus correlativas repercusiones sociales
(aculturación) sino que conlleva también la pérdida, el desarraigo de la cultura
propia y anterior, pero con la creación de nuevos fenómenos culturales, aquí hay
una respuesta creadora y de resistencia por parte de la cultura receptora (García,
2007, pág. 241).
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Para nada es un secreto que Latinoamérica es el legado de muchas culturas; somos
un híbrido cultural bastante enriquecido y renovado, pero que dicha riqueza y fortaleza
han sido manipuladas por el neocolonialismo económico y político que nos obligan a
perder la conciencia de las tradiciones que permanecen vivas en nosotros. Nos hacen
parecer como si fuésemos, políticamente hablando, ciudadanos de tercera o cuarta
categoría, pero que al momento de producir y proveer materia prima, nos reconocen
como los de mayor riqueza. Aun así, no hacemos nada, no nos manifestamos ante este
estado de cosas aberrantes para nuestra cultura, para nuestras comunidades, nuestro
medio ambiente, nuestra institucionalidad, nuestros recursos naturales.
Ante todo lo pesimista que pueda parecer el panorama antes desarrollado, resulta
que los latinoamericanos somos lenguaje, somos voz, somos palabra. Somos un canto
suave y callado que vive en comunidades y nos expresamos en una pluralidad y la
diversidad de las mismas. América Latina es la sumatoria de identidades inconclusas, de
sueños e ideales todavía por lograr; como ciudadanos con necesidad de un orden glocal
somos sujetos con capacidad racional que está en moras de concebir y conformar sus
propios modelos identitarios; como sociedad pluralista que somos, podemos hacer
«[Nuestras] diferentes identidades colectivas. Hay identidades de grupo, comarca, de
clase, de pertenencia religiosa que pueden estructurarse con las de etnia y racionalidad.
En ellas el sujeto puede reconocerse en varias identidades de distinta amplitud,
imbricadas unas en otras (un mismo sujeto que es maya, mexicano, latinoamericano) »
(García, 2007, pág. 241).
Es una escala progresiva, pero que mantiene una constante, un referente común:
su origen, su cultura de origen. Se reconocen, en términos de identidad cultural, unos
anillos/niveles de referencia, por ende, niveles de identidad. La importancia de
constituir un orden glocal y de consolidar unos referentes mínimos de identidad radica
en que «La pertenencia a un grupo cultural determina el horizonte de oportunidades de
los individuos y condiciona su enriquecimiento cultural y material. Asimismo facilita
las relaciones sociales de dicho individuo y enriquece el sentimiento de identidad
personal. La reivindicación de los grupos enriquece la identidad personal así como la
identidad de los mismos grupos» (García, 2007, pág. 241). En un orden glocal, se
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identifican y establecen los referentes mínimos de todos y cada uno de los ciudadanos
en los Estados participantes en dicho orden.
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TÉCNICA Y TECNOLOGÍA: EL DILEMA DEL SUJETO RACIONAL EN LA
SOCIEDAD DE CONSUMO
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Resumen
Hoy nos movemos en un mundo altamente cambiante y atestado de desarrollo
científico, técnico y tecnológico. Un mundo condicionado por los intereses de una
globalización económica, donde el imperativo es consumir, y donde aquellos que
producen son anulados por la sociedad capitalista. Ahora bien, ese estado de cosas ha
pues en riesgo de pérdida al sujeto racional heredado y caracterizado desde la
modernidad y que es requerida hoy día como sujeto de racionalidad tecnológica.
Palabras clave: Razón, sujeto, consumo, racionalidad, técnica, tecnología
Resumo
Hoje nós nos movemos em um mundo em rápida mutação e repleto de carácter
científico, técnico e tecnológico. Um mundo condicionado pelos interesses da
globalização econômica, onde o imperativo é para comer, e onde aqueles que produzem
são negados pela sociedade capitalista. No entanto, este estado de coisas como o risco
de perda e caracterizada sujeito racional herdada da modernidade e é necessária hoje
como um assunto da racionalidade tecnológica
Palavras-chave: Razão, sujeito, a racionalidade do consumidor, técnica, tecnologia
INTRODUCCIÓN
Desde siempre, al hombre lo han acompañado la técnica y la tecnología. Esto es, el
hombre ha sido, en su trasegar evolutivo, un ser para el hacer y el desarrollo. Ahora
bien, el hombre, por su condición de mamífero, ha presentado una suerte de progresos
en su comportamiento con relación a los de su misma especie y para con su entorno, que
le han posibilitado el nominativo de ser social.
2738
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Vemos en tal caso, que el hombre al igual que ha evolucionado en su comportamiento,
así mismo ha desarrollado las condiciones y modos para que dicha evolución sea una
constante. También es cierto que el concepto de humano, el sujeto humano, como nos lo
han mostrado la historia y la antropología, hoy día está en entre dicho, debido a que sus
acciones en los dos últimos siglos, en aras del progreso, develan un ser totalmente
diferente a los referentes que se tienen de un sujeto racional, social, de civilidad que se
había idealizado en la modernidad y que hizo su despunte en el siglo

XIX.

Desde

mediados del siglo xx y en lo que va del XXI se testimonian acciones en el hombre que
desdicen mucho de su condición de ser superior. Los actos que el hombre ha llevado a
cabo en los últimos años dejan ver que la valoración y el respeto que él, como sujeto,
tiene para consigo mismo y los otros de su especie y en general por toda especie viva en
este planeta desfiguran por completo esa imagen heredada. Imágenes de hechos
acontecidos en el pasado y que cobran vida en el presente en condición de miedo y
terror, como es el caso de las que todavía permanecen de las dos guerras mundiales del
siglo xx, con esto podemos decir que desde comienzos de dicho siglo asistimos a un
tradición heredada de la Modernidad que es la técnica mecanizada la cual “es, por sí
misma, una transformación autónoma de la práctica, hasta el punto de que es ésta la que
exige el uso de la ciencia matemática de la naturaleza. La técnica mecanizada sigue
siendo hasta ahora el resultado más visible de la esencia de la técnica moderna, la cual
es idéntica a la esencia de la metafísica moderna. (Heidegger, 1995, pág. 75). Desde
mediados del siglo xx acontece en el hombre la hibridación de la técnica, la tecnología y
la ciencia. En el hombre y en todo lo que él hace y en él acontece deviene el hacer de la
técnica, el desarrollo de la tecnología y el pensar de la ciencia. Los tres conceptos, en
especial los dos últimos, conjugados acertadamente se presentan hoy y desde hace
algunas décadas, como tecnociencia. El hombre del siglo

XXI

ya ha superado la mirada

pesimista que se tenía de la técnica a comienzos del siglo xx y la disputa, ya hoy
bizantina, entre tecnófobos y tecnófilos acaecida desde mediados del mismo siglo.
Hoy me pregunto: ¿Qué es lo humano en la era de la tecnociencia? Para las industrias
multinacionales que producen tecnología, el ente despersonalizado que consume. Para y
en una sociedad del conocimiento, aquel sujeto que se da a la tarea de, en el peor de los
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casos, adquirir tecnología; en el mejor, concibe y desarrolla tecnología, sabe identificar
las condiciones y modos de uso y consumo de la tecnología, en suma es un sujeto de
racionalidad tecnológica. En ésta última situación el sujeto toma distancia de la
tecnología con miras a evaluar el cómo y el paraqué de la misma. Esto es lo que se
considera hoy día como una condición de la cultura tecnológica. Ante esto la
tecnociencia se presenta como la conjugación, en estado de amancebamiento, de la
ciencia y la tecnología; no obstante “La distinción entre técnica y tecnología, el tema de
las relaciones entre conocimiento científico y tecnológico y la cuestión de la evaluación
de la tecnología siguen siendo problemas abiertos de carácter previo en cualquier
contribución a la filosofía de la técnica. (Quintanilla, 2005, pág. 43), es la condición en
la cual se demuestra que la una no es más que la otra, que hay una interdependencia y
complementariedad entre ambas. Hoy, de un modo más marcado, ya no sólo son los dos
conceptos anteriores, la ecuación de la modernidad en términos de desarrollo queda
incompleta sino se le incorpora el concepto de ciencia, la ciencia como concepto,
palabra, idea e ideal ha desvelado al hombre. La triada válida desde mediados del siglo
xx y en pleno momento de una posmodernidad cobra fuerza y valor llegando a tal nivel
de complementariedad e interdependencia, que hoy día, a un ciudadano de a pie le es
difícil establecer los límites de cada uno de los conceptos, y los conocedores del tema,
los de cultura tecnológica, los educadores de ciencia y tecnología han preferido hablar
de tecnociencia.
La tecnociencia es el instrumento interpretativo y de desarrollo de las sociedades de
hoy. En ese sentido, en las sociedades de la información, como estadio previo y paralelo
a una sociedad del conocimiento, el ser humano se ve atravesado y acosado por factores
del orden social, político, ético, religioso, ambiental, que lo llevan a que se olvide de lo
qué es, de su ser, su esencia. Es mucha la información pero de igual manera, son
muchos los roles y condiciones que se le exigen al humano en la era de la tecnociencia.
En la era de la tecnociencia, si el ser humano carece de unos elementos mínimos para
asumir la cultura tecnológica, queda en estado de vulnerabilidad total, se pone en
condición de masa, tal como lo concibió Ortega y Gasset, o en la condición de cosa,
planteado por Heidegger y de menor de edad, de no ilustrado, lo que nos lleva a decir
con Kant que la ilustración es “como un gran bien que la humanidad ha de preferir a los
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egoístas deseos de expansión de sus imperantes, con solo que comprenda su propio
beneficio. (Kant, 1994, pág. 59). En época de la tecnociencia y frente a la
responsabilidad y el compromiso ético, político, ambiental y bioético, que se le exige al
hombre de hoy, no se acepta ser menor de edad, no se acepta no ser una persona
ilustrada, como bien lo ha caracterizado Kant.
Como yo lo observo y reflexiono, lo humano ante la tecnociencia se diluye, muta, pero
¿A dónde? Los híbridos entre naturaleza humana-ciencia-tecnología, han disparado las
normas de comportamiento, los cánones valorativos y evaluativos de la condición
humana. Será necesario preguntarse entonces, ¿Cuál es la naturaleza humana o cuál es
la condición tecnocientífica de la humanidad de hoy y futura?
A partir de las ideas esbozadas, en el presente escrito se desarrollan de manera breve,
los conceptos de técnica y tecnología, ubicando dicho desarrollo, en los escenarios en
que ha participado y participa el hombre, en especial, desde tiempos de la modernidad,
momento en que se le ubica, con todo el peso que ello implica, en el paradigma
racionalista. Los conceptos de técnica y tecnología, sumados al de ciencia en y desde la
Modernidad nos llevan a hablar de una ratio al modo cartesiano y de una ciencia en
sentido experimental. Desde siempre y de manera especial desde la Modernidad, la
razón, por demás instrumentalizada, matematizada, ha jugado un doble papel en la
humanidad: así como ha posibilitado los más grandes avances científicos y
tecnológicos, también ha enceguecido al mismo hombre, lo ha vuelto codicioso y
egoísta. A raíz del desarrollo científico y tecnológico, el hombre de hoy ha perdido su
identidad, su entorno natural, hoy día se identifica, disfruta, de una sociedad de
consumo, que le muestra la falacia del desarrollo, desconociendo de paso que “la
tecnología como factor de producción es asunto del capital y éste se rige por la ley del
máximo beneficio. (Quintanilla, 2005, pág. 24)

Concepto y contexto de la técnica y la tecnología
La técnica deviene en el hombre como un hecho fenomenológico, acontece en él como
condición natural de su hacer. Pero el hombre no piensa la técnica. El hombre no se
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piensa en y para la técnica, el hombre ejecuta la técnica y de paso desarrolla tecnología,
en estos contextos, “una técnica es una clase de realizaciones técnicas equivalentes
respecto al tipo de acciones, a su sistematización, a las propiedades de los objetos
sobre los que se ejercen y a los resultados que se obtienen. En todo caso, el concepto de
técnica se refiere a acciones. (Quintanilla, 2005, pág. 47)
El hombre, en principio, es actuante en la técnica. A lo que convoco, entonces, es a que
pensemos la técnica y la tecnología, no como meros conceptos, planos y tal vez vacíos,
sino ampliar y develar a hoy, y desde la filosofía de la técnica y la tecnología, la manera
de cómo concebir y contextualizar estos conceptos, sumándonos de paso a lo planteado
por Quintanilla cuando dice que es necesario reflexionar sobre la técnica y la tecnología
desde la filosofía, de este modo “la reflexión filosófica sobre la técnica es la necesidad
de destruir los prejuicios irracionales que subyacen en estos mitos, entre otros la idea de
que los patrones de la racionalidad tecnológica son incompatibles con los intereses
humanos, la de que el poder de la tecnología es absoluto y la de que el desarrollo
tecnológico conduce inevitablemente a la pérdida de la libertad y por lo tanto es
intrínsecamente perverso. (Quintanilla, 2005, pág. 34). Como he puesto en evidencia en
líneas anteriores, técnica, tecnología y ciencia no son conceptos nuevos, lo que sí es
cierto es que en cada tiempo y modo los conceptos se dinamizan de un modo mágico,
incluso en algunas culturas y por generaciones, parece como si el concepto fuese
totalmente otro, la memoria viva de los conceptos no permanece, se hace una nueva
historia, de tal talante que “lo que hoy entendemos por tecnología, y el papel que la
técnica desempeña en las sociedades de nuestros días, es algo radicalmente diferente a
lo que supuso en épocas anteriores. (Quintanilla, 2005, pág. 22)
En el hacer técnica y el desarrollo de la tecnología, acaece en el hombre un desocultar.
Como acción de desocultamiento, la tecnología tiene un significativo aparecer en un
tiempo y un modo, para Quintanilla, ese tiempo, cronológico no metafísico, es el siglo
XVIII,

plantea entonces que:
El origen de la tecnología actual hay que buscarlo en la Revolución Industrial de los siglos XVIII y
XIX. En ese entonces se produjeron los cambios más decisivos para explicar la posterior evolución
de la técnica: el sistema de producción de bienes materiales se vio alterado por la sustitución
generalizada de las herramientas artesanales por las máquinas, la introducción de una nueva fuente
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de energía utilizable para el trabajo mecánico, la máquina de vapor, que permitió independizar el
proceso de producción industrial de la disponibilidad de fuentes de energía tradicionales (el viento,
el agua, la fuerza muscular), y la organización de la producción en factorías o manufacturas.
(Quintanilla, 2005, pág. 22.23)

Reconociéndolo como otro referente en el asunto de la filosofía de la técnica y la
tecnología, para Heidegger existe una dependencia y reciprocidad entre el hombre y lo
oculto, tomando este hecho como el momento en que acontece la técnica. La técnica
como hacer deviene en las acciones del hombre, se manifiesta desde su necesidad y
capacidad de desocultar-explorar y explotar el objeto: hacerlo útil, es el fin de la técnica
frente al objeto, en otro sentido “Una técnica es una clase de realizaciones técnicas
equivalentes respecto al tipo de acciones, a su sistematización, a las propiedades de los
objetos sobre los que se ejercen y a los resultados que se obtienen. En todo caso, el
concepto de técnica se refiere a acciones. (Quintanilla, 2005, pág. 47). Ahora bien, en
esta dependencia y en apariencia reciprocidad entre el hombre y lo oculto-lo velado
“¿Qué tiene que ver la técnica con el desocultar? Respuesta: Todo.

Pues, en el

desocultar se funda todo pro-ducir. Pero éste reúne en sí los cuatro modos del darlugar-a –la causalidad- y los domina. A su ámbito pertenecen fin y medio, pertenece lo
instrumental.” (Heidegger, 1993, pág. 81), la técnica es develar, en tanto todo nos
permanece oculto y nos damos a la tarea de desarrollar la técnica suficiente y pertinente
para poder desocultar algo que siempre se nos va a dar oculto.
En apariencia cuando más creemos que se ha desocultado el objeto-cosa, éste más
permanece oculta, para contrarrestar esto de una manera proporcional, el individuo
devela desde su parecer y no desde el ser de sí y en sí, en esa misma medida el ser y más
aún la esencia de aquello develado permanecerá aún más oculto, ocultar-desocultar,
parece ser la lógica del hombre de hoy frente a la técnica, la tecnología y la ciencia.
Mientras que el hombre considera que en su hacer técnica y mediante el desarrollo de
tecnología desoculta el fenómeno, éste ya es otro, como cosa pensada el fenómeno ya es
otro, no es el mismo. Más el hombre se tarda mucho tiempo pensando, cuando se da a la
tarea de pensar, sobre la técnica y la tecnología, y cuando ya cree haber experimentado
aquella poca cosa que la técnica y la tecnología le dejan ver, cuando alcanza a
identificar lo mínimo de la técnica y la tecnología en ya para el momento, el aparecer, el
manifestar del fenómeno ya es otro, el tiempo y el espacio han cambiado para la técnica
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y la tecnología, el sujeto humano identifica y piensa la técnica y la tecnología en tiempo
pasado. Es así como se concibe la técnica como un modo del desocultar, en tanto
posibilita develar solo una manifestación del objeto –su aparecer-, es sólo el comienzo
del camino de la ruta cognitiva propiciada por el ente. Esta situación de apertura, en
apariencia constante, en tanto desocultar le posibilitará al sujeto tener un nivel de verdad
del objeto.
Así entonces, cuando se pregunta por la técnica, desde la necesidad de apropiarse del
entorno es el comienzo de un camino, “el preguntar abre camino”. Vemos como “todos
los caminos del pensar conducen, más o menos perceptiblemente y de una manera
inhabitual, a través del lenguaje” (Heidegger, 1993, pág. 73). El lenguaje, en todo el
sentido de la palabra, es el instrumento que hace posible una mayor develar del objeto
desde su aparecer, la técnica posibilita el descifrar lo comunicado por el objeto, es ahí
donde se posibilita el inicio de un perfecta comunión. Se reconoce entonces como “la
técnica no es igual que la esencia de la técnica”, la técnica misma es un instrumento, un
medio para un fin, algo útil en tanto posibilita develar al objeto. Ahora bien como lo
plantea Heidegger “la esencia de la técnica no es, en absoluto, algo técnico. Por eso,
nunca experimentaremos nuestra relación con la esencia de la técnica, mientras nos
representemos y dediquemos sólo a lo técnico, para apegarnos a ello o para rechazarlo”.
(Heidegger, 1993, pág. 73) El hombre debe y necesita de la interacción con la técnica,
pero no en el plano de la dependencia. El hombre piensa la técnica en tanto posibilidad
de, y transformarla en algo útil, requerido y con posibilidad de develar su entorno, es en
esta línea donde la técnica para el hombre no debe ser concebida como un hacer no
intencionado. El hombre en su develar del fenómeno-hecho científico, mediante el uso
de la técnica y la tecnología, no es ajeno a los resultados de la misma ciencia. Es el
hombre quien al develar el fenómeno le da sentido a la técnica en tanto utilidad de su
acción como sujeto.
Razón y sujeto de razón
El desocultar desarrollado en el numeral anterior, es una acción cognitiva del hombre.
La técnica y la tecnología, en la práctica son objeto de conocimiento del hombre. El
hombre desarrolla conocimiento en tanto se apropia de manera racional, del aparecer y
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acontecer de la técnica y la tecnología. Desde siempre, se le ha reconocido al hombre
una condición de curioso, de explorador. El espíritu indómito y de explorador del
hombre en ocasiones lo han enceguecido y en ese enceguecimiento, el hombre como
simple mortal compromete “su espíritu por caminos desconocidos, sin ninguna
esperanza razonable, solamente para correr el riesgo de encontrar allí lo que
buscan”.(Descartes, 1983, pág. 156). La técnica, la tecnología y el hacer ciencia son el
resultado de la curiosidad del hombre. La curiosidad, como factor natural en el hombre,
posibilita el desocultar de la técnica y la tecnología y el des-velar en el mismo hombre.
En el sujeto, como sujeto y objeto de conocimiento acontece la razón, y ésta en el
hombre “significa aquella facultad de ampliar las reglas e intenciones del uso de todas
sus fuerzas mucho más allá del instinto natural, y no conoce límites a sus proyectos.
(Kant, 1994, págs. 42-43). La razón como acción, como conocimiento no tiene límites,
es permanente, siempre presente. La razón, como medio para desocultar la verdad del
fenómeno, cosa, ente, objeto, sujeto, deviene en inteligencia, y con Descartes vemos
como “La inteligencia humana, en efecto, tiene no sé que de divino, donde han sido
echadas las primeras simientes de los pensamientos útiles, de tal manera que con
frecuencia, por muy descuidadas y ahogadas que se hallen por estudios realizados
erróneamente, producen un fruto espontáneo.” (Descartes, 1983, pág. 158). La
inteligencia hace posible la materialización de lo aprendido del sujeto sobre el objeto.
La inteligencia como acción de la razón, posibilita la decodificación de lo acontecido al
fenómeno y percibido por el sujeto.
Pero ¿qué debe ser el hombre en el acontecer de la técnica y la tecnología?,
respondiendo con Descartes: “una cosa que piensa. ¿Qué significa esto? Una cosa que
duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que rechaza, y que imagina y
siente. (Descartes, pág. 18). El hombre se piensa así mismo, de igual manera cómo
piensa en y su entorno. En el plano de la técnica y la tecnología, el entorno del hombre
de hoy, del posmoderno, es tecnología, es ciencia. La ciencia y la tecnología en los
contextos del hombre de hoy, son un permanente acontecer, como fenómenos, acaecen
en la cotidianidad del hombre, de la sociedad. Frente a todas las cosas que me
acontecen, yo soy sujeto de razón y frente a la técnica y la tecnología desarrollo una
racionalidad tecnológica.
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Frente a la técnica, la tecnología y la ciencia, en el plano de la racionalidad tecnológica
y haciendo uso de las palabras de Descartes “Yo soy una cosa que piensa, esto es, una
cosa que duda, afirma, niega, que sabe poco e ignora mucho, que desea, que rechaza y
aun que imagina y siente. Porque, en efecto, he comprobado que por más que lo que
siento y lo que imagino no tenga quizás existencia fuera de mí, estoy seguro, sin
embargo, de que estos modos de pensar que llamo sentimientos e imaginaciones,
existen en mí en tanto son solamente modos de pensar. (Descartes, pág. 22). Sucede que
frente a la técnica y la tecnología, el hombre no es mera razón, el hombre también es
pasión, deseo e imaginación. En la regla 3 de las Reglas para la dirección de la mente,
Descartes acepta como actos de nuestro entendimiento sólo los actos de la intuición y la
deducción; en ese sentido Descartes entiende por intuición “no la confianza fluctuante
que dan los sentidos o el juicio engañoso de una imaginación de malas construcciones,
sino el concepto que la inteligencia pura y atenta forma con tanta facilidad y distinción
que no queda absolutamente ninguna duda sobre lo que comprendemos; o bien, lo que
viene a ser lo mismo, el concepto que forma la inteligencia pura y atenta.” (Descartes,
1983, pág. 153). En Descartes al igual que en Kant, no es una intuición adivinatoria,
quiromántica y especulativa, es una intuición racional. En el primero la intuición
racional me posibilita un mayor nivel de verdad sobre la cosa que pienso o digo
conocer, en el segundo, me posibilita pensar y valorar los actos, propios y ajenos, antes
de emitir juicios sobre los mismos.
La razón me posibilita realizar juicios sobre las cosas, en este aspecto llamo la atención
en el hecho que la técnica y la tecnología, como acontecer del hombre, están en una
continua pugna por develar y ocultar. El juicio entonces, frente a la necesidad de develar
y dar cuenta de lo develado por el hombre frente a la técnica y la tecnología siempre
será una posibilidad de verdad, pero no la verdad, menos la única, la última. Descartes
plantea, en el Discurso del método que sobre la elaboración de juicios “nos restan
solamente los juicios, en los que me he de esforzar por no engañarme. El principal error
y el más común que se puede encontrar en ellos, consiste en juzgar las ideas que existen
en mí iguales o parecidas a las cosas que existen fuera de mí; puesto que si considerase
tan sólo las ideas como maneras de mi pensamiento y no las refiriese a otras cosas, no
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podrían apenas ofrecer ocasión para errar. (Descartes, pág. 23). El juicio racional, es el
resultado, como acción desveladora, decodificadora del sujeto racional frente a la
técnica y la tecnología.
Racionalidad tecnológica
En los dos numerales anteriores he establecido las bases conceptuales mediante las
cuales abordar el concepto de racionalidad tecnológica. De acuerdo a esto plantee que la
técnica y la tecnología han estado muy ligadas, diríase interdependientes, al desarrollo
de la humanidad en especial desde los tiempos del homo habilis, por esta idea se ha
aludido de manera reiterativa a comunidades primitivas y antiguas, con miras a poner en
evidencia el contexto donde aparece y se desarrollan la técnica y la tecnología. Se
reitera en el hecho que la técnica desde siempre y guardadas las proporciones y
condiciones, ha sido un hacer, que no necesariamente ha estado acompañado de un
saber; lo que no sucede con la tecnología, ésta como desarrollo, tiene una carga de
saber. Inicialmente ese saber era para el uso y las condiciones del aparato-artefacto, hoy
día, se exige saber también sobre la funcionalidad y materialidad de la tecnología. La
forma, la materia, la utilidad y finalidad de la tecnología, he ahí la magia de la
racionalidad tecnológica. En el sujeto racional, la Racionalidad Tecnológica acontece
como la conjugación de la materialidad, el uso, la forma, la utilidad, finalidad,
mercadeo, costos y condiciones de producción propias de la tecnología. Situación un
tanto compleja en la que se ubica al sujeto racional de hoy.
Contextualizando lo antes planteado, vemos con Heidegger que “(…) el hombre se ha
convertido en sujeto de modo general y esencial, y en la medida en que eso ha ocurrido,
por lo que a partir de entonces hay que plantearle la pregunta expresa de si quiere ser un
Yo limitado a su gusto y abandonado a su arbitrariedad o el Nosotros de la sociedad.
(Heidegger, 1995, pág. 91). La filosofía de la técnica y la tecnología hoy, tiene el
compromiso de superar los prejuicios irracionales tejidos en torno a los miedos
heredados y los errores endosados por una sociedad de consumo y de desarrollo, de este
modo reconozco que (…) la racionalidad es el producto o resultado de un esfuerzo
integral (intelectivo, sensitivo, emocional, vivencial) del ser humano ubicándose en el
mundo que le rodea. De ese modo, dicha racionalidad es todo ese conjunto de
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manifestaciones, o más precisamente, es el armazón estructurado de ellas conformando
la lógica inherente a una cierta estructura socio-cultural en ciertas coordenadas espaciotemporales. (García, 2007, pág. 218). La racionalidad tecnológica no se reduce a la
dualidad del si mismo del yo, no es un yo con yo, es una construcción-acción mutinivel
y multivariada, de suerte que:
Para reconstruir la noción de racionalidad en diferentes ámbitos del conocimiento y la acción
humana, parece que el único camino es la confrontación entre pretensiones y argumentaciones de
tradiciones alternativas diferentes. A partir de aquí podemos hacer explícita la importancia de la
racionalidad y su imbricación con la tradición, ya que cada una de ellas posee caracterizaciones
específicas de algún tipo de racionalidad, una que sea tal que permita considerarse como un
esquema “heurístico” del encuentro entre ellas. (García, 2007, pág. 217)

Así como los avances científicos y tecnológicos presentes a lo largo de todo el siglo xx
impactaron los sistemas y modos de producción industrial, en igual sentido generaron
un cambio obligado en las condiciones y modos de vida de los habitantes de los
distintos países. Es el resultado de lo que los sistemas económicos, amparados en un
modelo capitalista neoliberal de la década de los 80 en el siglo xx implementó. La
racionalidad tecnológica de hoy está puesta en vilo, la ola consumista ha anulado al
sujeto racional, no es un secreto manifestar que “en el contexto de un mercado de
masas, el mayor interés del vendedor de un producto radica en el hecho de venderlo con
un provecho. Mientras en otros tiempos un comprador podía haber ido directamente al
productor a pedir la fabricación de un determinado ítem, ahora se ha de convencer al
comprador de que hay unas ciertas ventajas en adquirir un producto estandarizado en un
mercado libre. (Qualter, 1994, pág. 28). La consigna impuesta hoy día: consumir, el
consumo como símbolo del desarrollo económico. En un comienzo, en tiempos de una
supuesta bonanza en las dos primeras décadas del siglo xx: En aquellos tiempos el
consumidor se sentía cómodo y aliviado por la aparición de la tecnología, ésta era
símbolo de progreso, calidad de vida y bienestar laboral y social, consecuentes con esto
según Quintanilla, “una de las contribuciones más importantes de la moderna tecnología
a la sociedad consiste precisamente en liberar tiempo de trabajo productivo y aumentar
el tiempo de ocio. En esa medida cabe suponer y esperar que la tecnología contribuya
también al desarrollo y difusión de la cultura. (Quintanilla, 2005, pág. 31). En esta
misma línea, Qualter nos deja ver que “Con el consecuente alejamiento del individuo
del proceso de producción, las energías sociales se dirigen, cada vez más, hacia el
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consumo como una salida para las aspiraciones personales. Las personas que ya no
encuentran satisfacción en fabricar o hacer cosas se sienten impulsadas a buscar la
satisfacción comprándolas. (Qualter, 1994, pág. 61). Hoy día el sujeto carente de
racionalidad tecnológica e inmerso de manera cómoda en la sociedad de consumo ve
como “La nueva estructura de ventas, más eficiente respecto al costo si bien menos
apasionante, convirtió en obsoletas las desconcertantes regionales o étnicas en el mundo
del mercado. El arte local, costumbre, lengua, moneda e indumentaria han sido en gran
medida remplazados por un mundo de conformación y consumo masivo. El consumo
capitalista, naturalmente, se beneficia enormemente de la conducta de compra
conformista. (Qualter, 1994, pág. 28). El sujeto racional hoy se posa suavemente sobre
montañas de tecnología, que se vuelven obsoletas antes que él mismo se percate incluso
de su presencia.
Condiciones y modos de racionalidad tecnológica en la sociedad de consumo
Al sistema de producción económica lo que menos le interesa hoy día es que el sujeto
de consumo, en otros tiempos sujeto racional, sujeto de racionalidad tecnológica,
racionalice sobre la tecnología que le ofrecen y venden como una necesidad ineludible
de adquirir. La estrategia de consumo impuesta por el mercado que da la apariencia de
consultarle al sujeto racional de consumo sobre cómo ve, cómo desea, en qué
condiciones, qué precio considera el más adecuado, para los productos que va a
consumir, y de manera cíclica el sistema le cambia el formato a la publicidad del
producto, haciendo sentir al consumidor, como alguien siempre renovado. De lo que no
se percata el sujeto de racionalidad tecnológica, es que el mercado en apariencia le está
consultando por un producto que ha sido consumido por él pero presentado como
necesidad, como condición para la sociedad de hoy. El sujeto racional de consumo hoy
día se ve sometido no sólo por las condiciones que le impongan los productores de
tecnología, sino también por las condiciones que le impongan los intermediarios, los
distribuidores, de ahí que “los grandes almacenes ofrecen a todos sus clientes los
servicios –entrega, facilidad de cambio y devolución de mercancías, y crédito- antes
reservados a unos pocos privilegiados. Pero la dinámica del nuevo orden no podría
funcionar sin la expansión del mercado a un espectro de clases más amplio: El
capitalismo exige que todas las clases sean consumidoras. (Qualter, 1994, pág. 30). La
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ya olvidada idea paradigmática de que el cliente, como consumidor final, siempre tiene
la razón, hoy día es visto como un viejo sofisma de distracción. La racionalidad
tecnológica de hoy se reduce a ser consecuentes con el desarrollo del modelo capitalista,
declarando la victoria anticipada del mismo, no nos percatamos que “(..) el gran triunfo
de la ideología capitalista moderna es que aunque consumir siga aún significando agotar
o disipar, las connotaciones negativas se han variado. Hoy día es social y moralmente
deseable consumir. Es incluso económicamente beneficioso. (Qualter, 1994, pág. 58)
Consumir hoy te da estatus, sin embargo el preguntarse por el qué, cómo, para qué y
cuándo de aquello que se produce y que luego voy a consumir, no es permitido, esa
actitud propia del sujeto racional tecnológico me saca del mercado, me hace ver como
un espécimen raro dentro del contexto social.

Indagar por los aspectos antes

mencionados, es estar en contravía de un estatus quo social y de mercado, donde “los
bienes de consumo son las credenciales aceptadas, los distintivos de autoridad de las
elites sociales. El triunfo, el éxito, el avance en la escala social se demuestra por la
exhibición de objetos. (Qualter, 1994, pág. 62). Perder, negarse la capacidad de
racionalidad tecnológica no es un problema, eso no preocupa al sujeto racional de hoy,
pero no estar a la moda, ser anulado de los círculos sociales es el acabose para el sujeto
de consumo de hoy. A esto agrego con Lipovetsky que:
Fundado en la combinación incesante de posibilidades inéditas, el capitalismo encuentra en la
indiferencia una condición ideal para su experimentación, que puede cumplirse así con un mínimo
de resistencia. Todos los dispositivos se hacen posibles en un tiempo mínimo, la inconstancia y la
innovación capitalistas y no encuentran los apoyos y fidelidades tradicionales, las combinaciones
se hacen y deshacen cada vez más deprisa, el sistema de <<por qué no>> se vuelve puro como la
indiferencia, ya sistemática y operacional. (Lipovetsky, 2002, pág. 43)

En términos de género, se presentan dualidades abismales en materia de consumo. El
sistema no se pregunta quién consume más, sino cómo hacer para que se consuma más.
Se vende la idea que cada experiencia de consumo es única, de esta manera hay que
acumular experiencias, puntos, millas, etc. La premisa entonces es que:
(…) hay que acumular las experiencias, explorar el capital libidinal de cada uno, innovar en las
combinaciones. Todo lo que recuerda la innovilidad, la estabilidad debe desaparecer en provecho
de la experiencia y de la iniciativa. De este modo se produce un sujeto, ya no por disciplina sino
por personalización del cuerpo bajo la égida del sexo. Su cuerpo es usted, existe para cuidarlo,
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amarlo, exhibirlo, nada que ver con la maquina. La seducción amplia el ser sujeto dando una
dignidad y una integridad al cuerpo antes ocultado (Lipovetsky, 2002, pág. 30)

Según Lipovetsky, en la sociedad de consumo de hoy no se habla de captar clientes: la
intención es seducir. La seducción, en condiciones normales, es una intencionalidad
natural a la especie humana y en general a toda especie viva. Hoy día, seducir es la
estrategia de fidelización del cliente y el modo de promover el consumo del mercado. El
mercado le infla el ego y vuelve narciso al sujeto racional de hoy, de suerte que para el
sujeto racional “Indiscutiblemente debemos partir del mundo del consumo. Con la
profusión lujuriosa de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que
induce, con su ambiente eufórico de tentación y proximidad, la sociedad de consumo
explicita sin ambages la amplitud de la estrategia de la seducción. (Lipovetsky, 2002,
pág. 18). Se pregunta, entonces, si ante la globalización del mercado y ante la
masificación del consumo ¿Es posible establecer algún orden que garantice el
restablecimiento del sujeto de racionalidad tecnológica en las sociedades de hoy?, de
entrada respondo que si es posible restablecer ese orden, pero agrego además que para
hacer esto posible, el sujeto racional debe liberarse de las cadenas del mercado que le
han privado de la libertad , voluntad y autonomía al momento de hacer uso y consumo
de tecnología. La sociedad de consumo, en la posmodernidad, es la que ha cambiado el
modelo colectivo de las relaciones, que proclama y ofrece productos y servicios
diferenciadores, particulares, a la postre, es a lo que en mayor medida termina
homogenizando al sujeto racional en las sociedades de masa. La posmodernidad vuelve
al sujeto racional una cosa al incluirla en la sociedad de consumo.
Retomando la relación y contextualización de la técnica y la tecnología, en los asunto de
diferencia de sexo en una sociedad de consumo y con miras a proclamar una
racionalidad tecnológica, veo que “lejos de representar una involución, la suspensión de
la voluntad teórica no es más que un estadio último de la racionalidad psicológica; lejos
de identificarse con lo rechazado de la historia, lo femenino se define así como un
producto

y

una

manifestación

de

la

seducción

posmoderna

liberando

y

desestandarizando en el mismo movimiento la identidad personal y el sexo.
(Lipovetsky, 2002, pág. 33). La mujer es el símbolo a mostrar por el mercado y el más
codiciado por la sociedad de consumo. No hace falta una voz femenina, cuando no es la
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mujer en si la que se ha mostrado al mundo. La mujer sólo ha representado el papel que
las sociedades en las distintas culturas le ha asignado. La mujer desde siempre no ha
tenido conciencia de sí, la mujer en su carencia de conciencia le han dejado ver lo que
en su esencia es, por lo cual no es necesario reivindicar derechos, condiciones y
posibilidades. Cuando la mujer se identifica con esta “reivindicación de derechos” lo
que hace es anularse a sí misma, le hace el juego a una sociedad de consumo dónde ella
es el instrumento más rentable y explotado. Teniendo como referente el derecho natural,
desde Rousseau hasta Bobbio, la condición de humano, no discrimina, no excluye, sólo
se reconoce la diferencia. El ser diferente se convierte en un principio de inclusión.
Hay una contrapropuesta a la sociedad moderna: es la sociedad posmoderna. Lo que el
sujeto racional vive y padece hoy es la posmodernidad, fruto de la renuncia a esos
ideales futuristas en los cales fue fundada la sociedad moderna. Desde lo establecido por
Lipovetsky, “la sociedad posmoderna reclama la identidad, es una sociedad que evoca y
convoca la diferencia, la conservación, la tranquilidad, la realización personal
inmediata. En la sociedad posmoderna “se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya
nadie cree en el provenir radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir en
seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo”. (Lipovetsky,
2002, pág. 9). Hoy día, en la sociedad posmoderna y a pesar de la crisis socioeconómica
y política, de la caída del ideal de la modernidad vemos como, lo que interesa, lo que se
le exige al sujeto de hoy en la sociedad posmoderna, de lo único que no le es posible
dejar de pensar es en consumir. Vemos como “la recesión presente, la crisis energética,
la conciencia ecológica, no anuncian el entierro de la era del consumo: estamos
destinados a consumir, aunque sea de manera distinta, cada vez más objetos e
información, deportes y viajes, formación y relaciones, música y cuidados médicos.
(Lipovetsky, 2002, pág. 10)
Según lo establecido, vemos que la racionalidad tecnológica es un ideal de tiempos
posmodernos que todavía está en construcción, y que si bien los avances en la
consolidación del mismo los podemos evaluar como significativos, el sujeto de
racionalidad tecnológica, ante los altos niveles de desigualdad social e inequidad
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económica, permanece oculto: sólo una sombra ha despuntado a lo largo del camino a la
racionalidad tecnológica.
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RESUMO
A cidade de Uberaba-MG, localizada na região Triângulo Mineiro, possui
296 mil habitantes (IBGE,2010) e vem apresentando diversas transformações
no espaço intra-urbano, com o surgimento de atividades comerciais e de
serviços fora do centro tradicional, como no caso do Bairro Abadia. Este texto
tem por objetivo abordar a centralidade urbana no Bairro Abadia em UberabaMG, que se tornou um dos principais subcentros da cidade.
Palavras-chave:

Uberaba;

Bairro

Abadia;

centralidade

urbana;

subcentro
INTRODUÇÃO
O presente texto tem por objetivo mostrar os resultados parciais de uma
pesquisa de iniciação científica em andamento que aborda o processo de
descentralização das atividades terciárias na cidade de Uberaba-MG, tendo
como referência o Bairro Abadia.
A cidade de Uberaba localiza-se na mesorregião do Triângulo Mineiro,
oeste do Estado de Minas Gerais, data da segunda década do século XIX e
possui 296.000 habitantes (IBGE, 2010). Sua localização é estratégica,
aproximadamente 500 km de distância de centros urbanos nacionais
importantes, como São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. É
considerada uma cidade média, exercendo uma relativa influência regional.
O Bairro Abadia tem uma importância histórica na evolução urbana de
Uberaba, data do final do século XIX e passa a ser habitado pelas elites da
cidade, particularmente a parte baixa próxima ao centro principal. Com as
transformações ocorridas em Uberaba, a população com poder aquisitivo maior
passou a habitar outras áreas da cidade. Atualmente, o bairro é habitado por
diferentes segmentos sociais e desempenha um papel importante na
centralidade urbana, tornando-se um dos principais subcentros do núcleo
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urbano, exercendo um papel de fornecedor de serviços e comércios
diversificados.
A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A CENTRALIDADE
URBANA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Antes de discutirmos a centralidade urbana expressa no Bairro
Abadia, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a produção do
espaço urbano e a noção de centralidade urbana.
O espaço urbano “é um produto social, resultado de ações
acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e
consomem o espaço”. (CORRÊA, 1989, p. 11). Dessa forma, o espaço é
manifestação e concretização do trabalho humano, ele “é fragmentado e
articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de
lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais
aparente, materializada nas formas espaciais”. (CORRÊA, 1989, p. 9).
O espaço urbano, como forma espacial, sofre transformações à medida
que a sociedade também se transforma, adquirindo significados particulares
em momentos diversos. É por isso que, conforme Carlos (1992), ao discutir o
urbano, há de considerá-lo enquanto produto histórico, criado e recriado,
significado e resignificado, produção constante e descontínua de diversas
gerações que diferem entre si quanto aos seus valores e ao seu estágio de
desenvolvimento técnico – científico.
O espaço urbano é constituído de diferentes usos da terra, ou seja, de
várias formas espaciais com diferentes funções urbanas. São essas formas
espaciais que constitui a estrutura urbana.
Para Sposito (1991) o termo estrutura urbana é utilizado para
designar o arranjo dos diferentes usos do solo no interior das cidades; a
estrutura seria, então, como o mosaico-resultado deste processo de alocação e
realocação das atividades econômicas e das funções residenciais e de lazer
nas cidades.
Jânio Santos (2008), ao tratar de estrutura urbana, assevera que:
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A

estrutura

urbana

deve

ser pensada, primeiro,

enquanto um produto da dialética entre produção do espaço e
reprodução social, exprimindo a materialidade da reprodução
da sociedade, a partir de estruturação urbana. O processo, na
escala intra-urbana, coaduna-se com as ações políticas,
sociais,econômicas que engendram a trama das relações
tecidas, definindo a estruturação da cidade e sendo por esta
definido. (SANTOS, 2008, p. 6).

A estrutura urbana de uma cidade é constituída pelo centro, pela cidade
central, pelos centros secundários (polinucleação) ou subcentros e a periferia
esparsa.

Essa

estrutura

urbana

se

fundamenta

nas

“condições

de

deslocamento do ser humano, seja enquanto portador de mercadoria força de
trabalho, como no deslocamento casa/trabalho, – seja enquanto consumidor –
reprodução da força de trabalho, deslocamento casa/compras, casa/lazer,
escola, etc.”. (VILLAÇA, 1998, p. 20).
Os centros ou áreas centrais se constituem enquanto uma área de
atração, expressando centralidade urbana a partir dos fluxos de pessoas,
mercadorias, capitais, automóveis, decisões e informações.
De acordo com Sposito (1991):
O

centro

não

está

necessariamente

no

centro

geográfico, e nem sempre ocupa o sítio histórico onde esta
cidade se originou, ele é antes de tudo o ponto de
convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o
lugar para onde todos se dirigem para algumas
atividades e, é o ponto de onde todos se deslocam para a
interação destas atividades aí localizadas com as outras que se
realizam no interior da cidade ou fora dela (SPOSITO, 1991,
p.6).
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No espaço intra-urbano vai se produzindo o fenômeno de “dispersão
urbana”, alterando a morfologia urbana tradicional. Daí se falar em
reestruturação urbana, processo que resulta na formação de “núcleos
secundários” ou “novas centralidades”, no que se refere à descentralização das
atividades econômicas. Corrêa (1989) defende que a descentralização está
ligada às “deseconomias das áreas centrais” e ao crescimento demográfico e
espacial da cidade.
A centralidade urbana é dinâmica e pode ser entendida na escala intraurbana e na escala de rede urbana ou regional.
Nesta direção, Sposito (1998) ao discutir sobre centralidade urbana nos
apresenta que:
A centralidade urbana pode ser abordada em duas
escalas territoriais: a intra-urbana e a da rede urbana. No
primeiro nível é possível enfocar as diferentes formas de
expressão dessa centralidade tomando como referência o
território da cidade ou da aglomeração urbana, a partir de seu
centro ou centros. No segundo nível a análise toma como
referência a cidade ou aglomeração urbana principal em
relação ao conjunto de cidades de uma rede, essa por sua vez
podendo ser vista em diferentes escalas e formas de
articulação

e

configuração, de

maneira

que

se

possa

compreender os papéis da cidade central. (SPOSITO, 1998,
p.27).

Ainda, segundo Sposito (1998), a análise da redefinição da centralidade
urbana no interior das cidades ganha cada vez mais relevância em função de
quatro dinâmicas que marcam as transformações espaciais em curso:
1. As novas localizações dos equipamentos comerciais
e de serviços concentrados e de grande porte determinam
mudanças de impacto no papel e na estrutura do centro
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principal ou tradicional, o que provoca uma redefinição de
centro, de periferia e da relação centro-periferia.
2. A rapidez das transformações econômicas que se
expressam, inclusive, através das formas flexíveis de produção
impõem mudanças na estruturação interna das cidades e na
relação entre as cidades de uma rede.
3. A redefinição da centralidade urbana não é um
processo novo, mas ganha novas dimensões, considerando-se
o impacto das transformações atuais e etc, sua ocorrência não
apenas nas metrópoles e cidades grandes, mas também em
cidades de porte médio.
4. A difusão do uso do automóvel e o aumento da
importância do lazer e do tempo destinado ao consumo
redefinem o cotidiano das pessoas e a lógica da localização e
do uso dos equipamentos comerciais e de serviços. (SPOSITO,
1998, p.28).

Tais dinâmicas implicam na produção de novas formas de centralidade
urbana, alterando a estrutura interna das cidades num processo contínuo e
descontínuo.
Dessa forma, a centralidade urbana consiste em um processo que
se modifica no tempo e espaço. A centralidade é considerada “um movimento
dialético que a constrói e a destrói; que a cria ou a estilhaça”. (LÉFÈBVRE,
1999, p. 110).
Esse processo espacial corolário de várias dinâmicas alterando a
estrutura interna da cidade resulta na formação de novas áreas de
centralidades, que vem se intensificando nas últimas décadas nas cidades
brasileiras.
Essas novas centralidades urbanas produzidas pelo processo de
descentralização das atividades econômicas aparecem nas periferias das
cidades grandes e cidades médias. Nas cidades médias, com o crescimento
populacional a partir dos anos 1970, levou-se à expansão territorial urbana,
configurando-se em “novas centralidades urbanas”.
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Côrrea (1989, p.45) afirma que:
Historicamente o processo de descentralização é mais
recente que o de centralização. Aparece em razão de vários
fatores. De um lado, como uma medida das empresas visando
eliminar

as

deseconomias

geradas

pela

excessiva

centralização na Área Central. De outro, resulta de uma menor
rigidez locacional no âmbito da cidade, em razão do
aparecimento de fatores de atração em áreas não-centrais.

O núcleo secundário, forma espacial resultante do processo de
descentralização, aparece na periferia das cidades de grande e médio porte em
razão de vários fatores. Há, entretanto, um ponto de partida para se entender o
que leva à descentralização das atividades econômicas: a área central se torna
onerosa, gerando “deseconomias de aglomeração” (alto preço dos impostos,
aluguéis, falta de espaço para novos negócios, tráfego intenso) pela excessiva
centralização e os futuros núcleos secundários oferecem atrativos enquanto
localidades densas e efetivamente integradas ao espaço urbano por meio de
infra-estrutura e acessibilidade.
Dito isto, a formação do núcleo secundário poderá ocorrer pelo
crescimento populacional e expansão territorial urbana.
Dessa forma, o crescimento populacional, a expansão territorial
urbana, a presença de um mercado consumidor potencial e a implantação de
novos equipamentos urbanos

(shoppings, universidades, hipermercados,

loteamentos, etc.) e de serviços levam à formação de “novas centralidades
urbanas”, garantindo a acessibilidade e a infra-estrutura para um determinado
local.
A centralidade urbana exprime as ações de agentes sociais
concretos junto a determinadas parcelas do espaço intra-urbano, representada
pela concentração espacial das atividades econômicas.
Silva (2003, p.29-30) afirma que:
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As novas centralidades que se formam podem se
constituir em subcentros, que seriam áreas distantes do Centro
Principal, e que apresentam uma gama de serviços e
equipamentos que, em menor escala, conseguem atender as
necessidades locais de uma certa população. Surgem,
também, áreas de expansão do Centro Principal da cidade,
sendo geralmente, especializadas em determinadas funções, e
outras consideradas como de desdobramentos do Centro
Principal e ainda os shoppings centers, que algumas vezes
atendem a uma escala urbana e interurbana e uma população
com rendimentos mais elevados, pois tais empreendimentos
são

dotados

de

equipamentos

que

complementam

ou

substituem a importância do Centro Principal mononuclear, o
que gera uma redefinição da centralidade que se expressa
no/do espaço urbano, e amplia as diferenças existentes neste
espaço, contribuindo

para

a

ocorrência

da segregação

espacial, ou seja, para a eliminação das relações entre as
pessoas de áreas com diferentes padrões sócio-econômicos.

Partindo destas considerações sobre a produção do espaço urbano e a
noção de centralidade urbana, extrairemos elementos para discussão da
centralidade urbana no Bairro Abadia em Uberaba-MG.
UBERABA: BREVE HISTÓRICO DE SUA FORMAÇÃO
A ocupação das terras do atual município de Uberaba data do
início do século XIX. O arraial de Santo Antônio e São Sebastião de Uberaba
prospera a partir da vinda do sargento-mor Antônio Eustáquio do arraial do
Desemboque (localizado no atual município de Sacramento), e demais
exploradores, atraindo um fluxo migratório proveniente da região das minas e
tornando-se porta de entrada para o interior a ser desbravado, já no ano de
1811.
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A pecuária desde o início da história da ocupação da região se
destaca como a atividade de maior relevância, porém não exclusiva. A posição
geográfica estratégica do povoado fez com que esse se configurasse como
entreposto comercial entre o litoral e o interior (estados de Goiás e Mato
Grosso). Já a agricultura era desfavorecida em função da impossibilidade de
escoamento da produção, sendo que o único produto comercializado de forma
mais frequente com outras regiões era o algodão.
O município de Uberaba foi criado no ano de 1836 e o reconhecimento
oficial enquanto cidade deu-se em 1856. Ao tratar do núcleo urbano de
Uberaba, Carvalho (2004, p.176) salienta:
Existia um contexto favorável ao crescimento da cidade.
Contava-se com a existência de um mercado interno em
expansão, ainda que instável, mas capaz de consumir gado e
cereais das mais diversas regiões. Junto a esses fatores havia
a necessidade de estabelecer postos de apoio a esse mercado,
que se estruturava cada vez mais em termos nacionais e
reorganizava-se num sentido que visava a atender aos
interesses

internacionais,

no

contexto

da

nova

divisão

internacional do trabalho que se delineava em meados do
século XIX.

A origem do povoado e a expansão da malha urbana deram-se pelo vale
formado pelo córrego das Lajes e seus tributários, sem quaisquer indícios
maiores de planejamento quanto à delimitação das propriedades segundo um
traçado das ruas que seguisse um plano retilíneo. As principais vias da cidade
partiam do Largo da Matriz (Igreja da Matriz, atual Catedral do Sagrado
Coração de Jesus), num total de sete, e prosseguiam, muitas das vezes, de
forma sinuosa, como a então Rua da Direita (atuais ruas Cel. Manoel Borges e
Vigário Silva), que margeava a praça no lado oposto à Igreja Matriz.
Posteriormente, a malha urbana expandiu através das vertentes das colinas
presentes no entorno dos córregos de margens já ocupadas, sendo esse o
motivo pelo qual Uberaba é conhecida por “cidade das sete colinas”.
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O comércio da cidade se desenvolveu no entorno do Largo da Matriz,
área central de Uberaba. Aí residiam personalidades importantes da cidade,
além de ser o local das decisões políticas, onde fica a Câmara dos Vereadores
e a antiga, já relocalizada, Prefeitura Municipal. A chamada Rua do Commercio
(atual Rua Arthur Machado), que parte do Largo da Matriz e atravessa o
córrego das Lajes rumo ao Bairro Boa Vista, concentrava a maioria das casas
comerciais. Essas, por sua vez, estavam vinculadas à elite pecuarista da
cidade, que mantinha, em sua maioria, residência e comércio na cidade.
Em fins do século XIX, exatamente no ano de 1889, a influência e
representatividade da elite uberabense na esfera regional fizeram com que os
trilhos da Estrada de Ferro Mogiana fossem estendidos até Uberaba a partir do
Noroeste Paulista, mesmo o Triângulo Mineiro não sendo região produtora de
café. A estrada de ferro levou a transformações na cidade: o comércio se
consolidou,

a

população

cresceu

vertiginosamente,

a

agricultura

se

desenvolveu pela possibilidade de escoamento, e a cultura urbana aflora, se
equiparando aos centros urbanos do litoral.
A chegada da Mogiana em Uberaba contribuiu para o
desenvolvimento do mercado interno, acelerou o processo de
urbanização, promovendo o apogeu comercial-urbano da
cidade e provocou a estagnação de outros centros não
beneficiados diretamente pela estrada de ferro. [...] Foram
visíveis os melhoramentos urbanos, tais como: diversões
públicas, hotéis, jardins públicos, passeios, teatros, cafés,
restaurantes, sistema de iluminação e sistema de calçamento,
que decorreram das necessidades surgidas pela concentração
populacional.

Neste

caso

específico

eram

visíveis

as

características de uma sociedade em pleno crescimento
urbanístico (REZENDE, 1991, p.21).

Esse desenvolvimento urbano, entretanto, foi minimizado à medida que
a estrada de ferro avançou pelo interior e foram abertas novas rotas ligando
São Paulo e Minas Gerais ao Centro-Oeste brasileiro.
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O comércio uberabense entra em crise e a alternativa possível para a
elite se materializa, mais uma vez, através da pecuária. O gado zebu,
importado diretamente da Índia, enobrece o plantel uberabense e projeta a
cidade no cenário nacional enquanto pólo de criação bovina de corte e leite e,
posteriormente, de genética animal. As propriedades rurais se multiplicam em
contraposição à estagnação da cidade. Cabe destacar que o município
continuou a ser destino para fluxos migratórios regionais, porém houve um
retrocesso no que tange aos valores e crescimento urbanos, com a maioria da
população executando sua rotina no campo. Nessa época, início do século XX,
outros núcleos urbanos como Uberlândia e Araguari se tornam relevantes
econômica e politicamente, conforme aponta Rezende (1991).
Os valores urbanos ruralizados, entretanto, não impedem certo
progresso de Uberaba na primeira metade do século XX. Os imigrantes que
para cá vieram, italianos principalmente, incentivaram a industrialização ainda
nas primeiras décadas. Várias vias foram calçadas e palacetes erguidos na
área central. A chegada da energia elétrica e do automóvel impulsiona as
melhorias urbanas, ainda restritas à área central. No ano de 1937 já se inicia a
canalização do córrego das Lajes. O Bairro Abadia, nesse período, exerce
atração populacional devido à Igreja de Nossa Senhora d’Abadia e ao Corredor
de Boiadeiros (estrada de acesso por São Paulo).
A partir do momento em que começam a se multiplicar as indústrias nos
anos 1950 o fluxo migratório cresce, porém as melhorias urbanas não
acompanham essa tendência. À tradicional elite agropecuária, que controlava a
situação política e econômica da cidade, não interessava prover a totalidade de
Uberaba de bens de consumo coletivo. Sua rotina e seus esforços se
concentravam em suas propriedades na zona rural, relegando as melhorias na
cidade apenas aos locais onde frequentavam regularmente, basicamente a
centro. Enquanto isso, a malha urbana de Uberaba se expande através das
colinas, acompanhando as vias de acesso à cidade, as chácaras e as igrejas
que vão sendo erguidas nos altos.
As colinas, ou altos, pertencentes à bacia do córrego das Lajes
foram sendo ocupadas ao longo dos séculos XIX e XX: Alto da Matriz, Alto dos
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Estados Unidos, Alto das Mercês, Alto do Fabrício, Alto da Misericórdia
(Abadia), Alto do Boa Vista e Alto do Barro Preto.
O centro principal de Uberaba se desenvolve na área onde tem início o
povoado, às margens do córrego das Lajes (hoje canalizado), dando origem à
Avenida Leopoldino de Oliveira, a principal via do núcleo urbano que o corta de
leste a oeste. Para o centro convergiam as estradas que ligavam a cidade às
demais regiões do país, que viriam a ser as principais avenidas da cidade.
Na segunda metade do século XX, especificamente a partir da
década de 1970, Uberaba é destino para investimentos da indústria química,
especialmente aquelas vinculadas à fabricação de fertilizantes. São criados os
distritos industriais, direcionando a concentração espacial da atividade
industrial. A modernização do campo, ao mesmo tempo em que impulsiona a
indústria química, também acelera a migração campo-cidade e Uberaba quase
dobra de tamanho em termos populacionais entre 1970 e 1980, recebendo um
expressivo contingente populacional advindo da zona rural e de cidades
menores de Minas Gerais e dos estados próximos. A maioria da população
passa a habitar a zona urbana na segunda metade do século XX. A tabela 1
evidencia o crescimento populacional da cidade durante os séculos XIX e XX:
Tabela 1 – Município de Uberaba: evolução populacional 1820-2010
Ano

População

Total (hab.)
1820

1.621

1854

13.000

1872

19.978

1890

26.715

1900

20.818

1920

59.807

1936

77.178

1940

58.984

1950

69.434

1960

87.833
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1970

124.490

1980

199.265

1993

213.968

2000

252.051

2010

296.000

Fonte: Rezende (1991, p. 52, 90 e 94). Censos e Estimativas IBGE.
Org.: Luiz Gustavo Leonel dos Reis.

Nas últimas décadas do século XX, à medida que as várias parcelas da
periferia oriunda do crescimento populacional vertiginoso dos anos 1970 são
providas de infraestrutura, o capital vê possibilidades de se descentralizar. Os
problemas

enfrentados

pelo

centro

principal

(deseconomias)

são

potencializados dada a possibilidade de abertura de empreendimentos em
outros locais providos de infra-estrutura. O setor terciário é atraído para as
principais vias da cidade em bairros densamente povoados e que oferecem
condições materiais para seu desenvolvimento.
Nos

últimos

anos,

Uberaba

tem

passado

por

transformações

econômicas e espaciais, refletindo na estruturação do espaço urbano com a
implantação de grandes redes do comércio varejista, comos os hipermercados
(Bretas, Carrefour, Wal Mart), do setor atacadista (Marko e Mart Minas) e lojas
de departamentos (Americanas, C&A, Renner, as duas últimas em vias de
instalação). Além da instalação de empresas ligadas ao setor produtivo, como
Fosfértil, Bunge, Black & Decker, Dagranja, Atlântica, Sipcam, entre outras.
Com o crescimento da cidade no âmbito territorial e populacional, a
centralidade vai se multiplicando. No caso do Bairro Abadia, o subcentro se
formou não muito distante da área central, para atender às necessidades
imediatas de seus moradores. Houve um desenvolvimento do comércio de
bairro a partir dos anos 1950 e, com a melhora da qualidade de vida da
população e a provisão de infra-estrutura e acessibilidade ao bairro durante as
décadas de 1980 e 1990, o comércio se especializou e diversificou.
O Abadia se configura como um subcentro capaz de atrair consumidores
de diversos bairros e é servido por várias linhas de transporte coletivo,
principalmente em sua principal via, a Avenida Prudente de Morais. A oferta de
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serviços e o comércio são bastante diversificados, conforme abordaremos mais
adiante.
Ademais, é preciso atentar para uma questão: o centro tradicional é
ainda hoje a principal centralidade de Uberaba, o que houve foi uma
redefinição de seu conteúdo social em parte e, por conseguinte, de sua função
em relação ao contexto geral da cidade. Ou seja, a população de menor renda
passou a residir e a usufruir do comércio da área central, enquanto a elite e as
atividades econômicas ligadas a ela estão, gradativamente, se relocalizando.
A CENTRALIDADE URBANA DO BAIRRO ABADIA
O Bairro Abadia começa a ser ocupado ainda no século XIX. A
construção da Santa Casa de Misericórdia em 1858, mantida pelas Irmãs
Dominicanas, e da Igreja de Nossa Senhora d’Abadia em 1884, atraem um
contingente populacional expressivo. A estrada para o Estado de São Paulo
passava pelo Abadia (Corredor de Boaideiros) em direção ao centro da cidade,
o que proporcionava um fluxo de viajantes considerável. A colina vai ser
ocupada intensamente já no século XX, quando a migração a partir de cidades
menores e do campo em direção a Uberaba é maior.
A ocupação do Bairro Abadia se dá de forma diferenciada. Na
“parte alta” vai residir uma população extremamente carente, motivo que leva,
durante bastante tempo, a certa discriminação de seus moradores por parte
dos demais habitantes da cidade e do poder público. Muitas dessas pessoas
vão construir suas casas em terrenos ocupados aleatoriamente, sem nenhuma
regulamentação, o que é percebido pelo traçado irregular das ruas e no
adensamento das moradias. O comércio se desenvolve à medida que o
contingente populacional aumenta e é composto, em meados do século XX,
principalmente por armazéns e bares que comercializam gêneros de primeira
necessidade.
Na “parte baixa”, de ocupação anterior por estar próxima ao centro, vai
ser alocado o Colégio Nossa Senhora das Dores para as moças da elite em
1893, o Asilo São Vicente de Paulo em 1902, o Mercado Municipal em 1923 e,
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ainda, a faculdade de Medicina em 1954 (atual Universidade Federal do
Triângulo Mineiro - UFTM), onde ficava a antiga cadeia pública, além de
diversos hospitais e escolas. Nessas áreas contíguas às atuais avenidas
Guilherme Ferreira e Leopoldino de Oliveira vai residir uma população mais
abastada, sendo que os terrenos próximos àqueles importantes equipamentos
urbanos serão assistidos por infra-estrutura. A “parte alta do bairro”, entretanto,
vai demorar mais para conhecer as benesses do fenômeno urbano, até mesmo
em razão de sua característica de ocupação tardia e parcialmente
desregulamentada.
Os conjuntos habitacionais e loteamentos, disseminados a partir
de década de 1970, passam a coexistir com as ocupações irregulares,
moldando a paisagem do Alto Abadia. Ao longo das principais vias, os terrenos
vão se valorizando à medida que a migração se acentua. A maioria das
pessoas que passaram a habitar o Alto Abadia foi trabalhar nas lavouras
próximas ou no comércio da área central e na prestação de serviços. Outros
trabalhavam no frigorífico MIUSA, instalado na parte alta do bairro no ano de
1953.
O comércio vai se ampliando e se especializando cada vez mais
após a alocação de infraestrutura nas vias principais do bairro. Em 1970, o
asfalto já recobria o trecho da Avenida Prudente de Morais entre a Praça de
Nossa Senhora da Abadia e a esquina com a Rua Saldanha Marinho. Os
equipamentos de consumo coletivo levam, então, a uma valorização da área do
entorno e aqueles que tinham terrenos aí localizados trataram logo de parcelálos e vendê-los para fins comerciais e/ou residenciais.
A densidade populacional elevada do bairro e a infraestrutura e
acessibilidade proporcionada nos últimos anos atraem o investimento do capital
do setor terciário. Hoje, o Grande Abadia2740 é composto pelos bairros: Abadia,
Leblon, Costa Telles 1 e 2, Cartafina, Parque das Gameleiras, Parque São
Geraldo e Vila Esperança. Está plenamente integrado ao espaço urbano
contínuo de Uberaba e é assistido por infraestrutura completa em sua maior
2740

Denominação frequentemente utilizada pela mídia uberabense. Para os autores do texto, diz respeito
aos bairros atuais que se desenvolveram e estão localizados nas colinas que receberam o nome de Alto do
Abadia e Alto do Barro Preto (tido pela historiografia como extensão do Abadia).
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parte (asfalto, calçamento, água e esgoto, iluminação pública e energia
elétrica).
O desenvolvimento comercial constatado nas principais vias do
Alto Abadia e demais aspectos analisados atestam que se formou aí um
subcentro em razão da expansão do tecido urbano da cidade nas direções
leste e sul, a partir da implantação de infraestrutura nas últimas décadas do
século XX e do adensamento populacional. A figura 1 evidencia a localização
das principais vias do bairro, do setor de comércio e serviços referente ao
subcentro e demais equipamentos urbanos importantes para o Abadia.

Figura 1 – Bairro Abadia – localização dos principais equipamentos urbanos e
atividade terciária
Fonte: Prefeitura Municipal de Uberaba.
Org.: Luiz Gustavo Leonel dos Reis.

Duarte

(1974,

p.59),

em

estudo

sobre

a

formação

e

hierarquização de subcentros ou, como a autora prefere titular, centros
funcionais, na área metropolitana do Rio de Janeiro, discute sobre elementos
2394

Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7
de mayo 2011, Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 ISSN 2238-0078
____________________________________________________________________________

que permitem caracterizar essa forma de centralidade. Para ela, um subcentro
se caracteriza pela sua multiplicidade de funções e deve congregar atividade
comercial múltipla e especializada, serviços financeiros, serviços profissionais
superiores, serviço cultural e recreativo e ser foco para meios de transporte e
comunicação.
Em pesquisa de campo parcial procedida pelos autores, observou-se no
subcentro Abadia a presença de vários estabelecimentos comerciais, tanto
aqueles que oferecem produtos e serviços consumidos mais frequentemente,
quanto aqueles de abrangência mais especializada. As atividades terciárias
concentram-se nas seguintes vias: Avenida Prudente de Morais (principal
avenida do subcentro/Foto 1), Rua Saldanha Marinho, na Praça Saldanha
Marinho, nos quarteirões da Avenida Orlando Rodrigues da Cunha contíguos à
Avenida Prudente de Morais e na Praça da Abadia.

Foto 1 – Avenida Prudente de Morais no Bairro Abadia.
Fonte: REIS, L. G. L. Pesquisa de campo, 2011.

O bairro Abadia expressa uma centralidade urbana marcada pelo
comércio e serviços diversos em suas principais vias de circulação. O bairro
possui variados tipos de estabelecimentos do comércio varejista, entre eles
perfumarias,

supermercados,

papelarias,

lojas

de

departamento,

de

brinquedos, de móveis, óticas, etc., e de serviços, como financeiros, de
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profissionais superiores, restaurantes, chaveiros, cabeleireiros, bancários, etc.,
conforme pode ser visualizado no quadro 1.
Quadro 1-Bairro Abadia: Tipos de estabelecimentos de comércios e
serviços– 2011
Comércio Varejista*

Serviços Especializados**

Lojas de Departamentos

Agência dos correios

Farmácias

Agências bancárias

Materiais de construção

Corretores de imóveis

Materiais elétricos

Financeiras

Supermercados

Autoescolas

Papelarias

Consultórios médicos e odontológicos

Confeções e calçados

Escritórios de advocacia

Artigos esportivos

Escritórios de contabilidade

Vidraçarias

Restaurantes

Perfumarias

Chaveiros

Instrumentos Musicais

Design de interiores

Informática

Clínica de exames radiológicos e
demais

Relojoaria e joalheria

Caricaturas

Óticas

Salão de cabeleireiros

Telefonia móvel e fixa

Lan House

Móveis
Brinquedos e presentes
Lojas de 10 reais
*Compreende bens de consumo cotidiano, frequente, pouco frequente e raro.
**Compreende serviços financeiros, de profissionais superiores e demais serviços oferecidos.
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
Org.: Luiz Gustavo Leonel dos Reis.

Vale destacar que, muitos dos tipos de estabelecimentos supracitados
são filiais de lojas presentes na área central: a financeira BMG, a loja
Eletrosom

e

a

Casa

do

chocolate,

por

exemplo.

Outros

possuem

estabelecimentos comerciais e serviços em várias outras áreas da cidade e
filial no Bairro Abadia, entre eles: Supermercados SuperMaxi, MRV
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Engenharia, Moto-concessionária Honda, O Boticário, Revenda Havaianas,
Banco Itaú, Banco do Brasil, Casa Lotérica, Roupas Moda Abreu.
Paralelamente, há o comércio que se desenvolveu conjuntamente à ocupação
do bairro, representado por lojas locais, tais como: Supermercado Batista,
Panificadora Hawai Plus, Papelaria Santa Rita, Cromos papelaria e presentes,
Ailton Discos, Casa Minas móveis e eletro, Alfa vidros, Estrelinha Informática,
Flash Games, etc.
Observa-se que, quanto à frequência de consumo, os produtos e
serviços oferecidos pelos estabelecimentos localizados no subcentro Abadia
são, segundo metodologia utilizada por Duarte (1974, p.65), de consumo
cotidiano (gêneros alimentícios) a raro (instrumentos musicais), passando por
aqueles de consumo pouco frequente (eletrodomésticos, móveis e decorações,
etc.) e frequente (drogarias, perfumarias, roupas e calçados, etc.). Isso torna
evidente a diversidade comercial do bairro e sua centralidade, pois um
subcentro caracteriza-se por oferecer bens e serviços de consumo frequente e
pouco frequente, principalmente. Os de consumo frequente, nível mais
especializado do que aqueles de consumo cotidiano (comércio de bairro), são
os bens consumidos regularmente, porém não diariamente (varejões,
medicamentos, material de papelaria, cosméticos, roupas, etc.). Já os bens de
consumo pouco frequente, característicos de um subcentro, são aqueles
consumidos esporadicamente ao longo de meses ou anos (móveis, eletrônicos,
jóias e afins, etc.).
Há duas escolas nas proximidades que oferecem ensino fundamental e
médio: Escola Estadual Nossa Senhora da Abadia e Escola Estadual América,
atendendo a população de parte do Grande Abadia. Quanto ao ensino superior,
na “parte baixa” do bairro Abadia está localizado o campus da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, outrora Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro, que merece destaque pelas transformações espaciais que gerou e
está gerando junto ao bairro após sua criação. A universidade possibilitou o
surgimento de um comércio em seu entorno voltado às necessidades dos
estudantes (lanchonetes e papelaria e Xerox, principalmente), além de, pela
influência regional exercida pelo Hospital das Clínicas, ter atraído uma
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concentração de especialidades médicas do setor privado por ali e também de
outros hospitais, como o São Domingos. Pode-se inferir que, em um futuro
próximo, a “parte baixa” do bairro onde está a UFTM passará por um intenso
processo de “renovação urbana”, com a valorização fundiária e imobiliária
vislumbrada. Hoje, residem no entorno famílias de classe média a alta e
também estudantes em repúblicas. Já se percebe a construção de edifícios em
maior número nos últimos 5 anos para atender à demanda voraz por parte
desses residentes potenciais. Dito isto, apreende-se que a UFTM consolida a
centralidade do bairro Abadia, situada próxima ao subcentro em questão.
Outra característica a ser destacada do Bairro Abadia, que reforça a sua
centralidade, é a presença da feira livre (Foto 2). Essa é realizada aos
domingos na Avenida Prudente de Morais, atraindo mais de 7.000 pessoas
(Jornal Construindo Uberaba, abril de 2011). Em suas mais de 210 barracas é
possível adquirir diversos produtos: flores, roupas, calçados, bijuterias,
alimentos, carnes e peixes, aparelhos eletrônicos de pequeno porte, animais
vivos, acessórios, cd’s e dvd’s, lingeries, brinquedos, entre outros. Além disso,
há shows e apresentações culturais. A feira é decisiva em relação à
centralidade do bairro Abadia, pois a concentração de pessoas em torno do
comércio informal é grande. Inclusive, as demais lojas aí localizadas ficam
abertas aos domingos devido ao fluxo de pessoas gerado pela feira.
Ademais, o subcentro Abadia caracteriza-se por uma oferta de serviços
culturais limitada, pois não foi observada a presença, por exemplo, de boites,
clubes ou cinemas, em contraposição a outras áreas da cidade. Isso se deve,
em parte, ao nível sócio-econômico da população local, ainda inexpressivo
para atrair equipamentos dessa natureza. Há ainda duas praças: a de Nossa
Senhora d’Abadia, onde em agosto se realiza a festa em homenagem à santa
padroeira da cidade, e a da Rua Saldanha Marinho. Durante a realização da
festa há um grande fluxo de pessoas oriundas de vários locais da cidade e da
região (Foto 3).
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Foto 3 – Feira do Abadia na Avenida Prudente de Morais.
Fonte: REIS, L. G. L. Pesquisa de campo, 2011.

Foto 4 – Festa de Nossa Senhora d’Abadia em 2008.
Fonte:

http://embaixada-portugal-

brasil.blogspot.com/2008/08/uma-devoo-portuguesa-e-brasileira.html.

No que tange à acessibilidade, o subcentro Abadia possui
diversas linhas de transporte intra-urbanas. Das mais de 30 linhas que operam
na cidade, 07 passam pelas suas ruas e avenidas. São, em sua maioria, linhas
diametrais e radiais, que transportam a população do Grande Abadia até os
principais pontos de consumo e trabalho em Uberaba. São fundamentais para
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a integração do subcentro às outras parcelas da cidade, efetivando não só a
ligação entre o Alto do Abadia e a área central, mas também entre este e os
outros bairros pela linha circular e, inclusive, aos bairros rurais através da linha
Ponte Alta, conforme pode-se observar no quadro 2.
Quadro 2 – Bairro Abadia: Linhas de Transporte Coletivo que
atendem o Subcentro -2011
L

Nome da Linha

Tipo

Itinerário – vias do

inha N°
1

subcentro
Costa Telles 2

Diametral

R. Rodolfo Lirio

1

Av. Prudente de Morais
Av. Orlando Rodrigues
da Cunha
R. Campo Sales
1

Paraiso - Uniube

Diametral

5

Av. Orlando Rodrigues
da Cunha

5

Abadia – Centro

Radial

0

Pç. Nossa Senhora da
Abadia
Av. Prudente de Morais
Av. Orlando Rodrigues
da Cunha
R. Saldanha Marinho
R. Campos Sales

5

Circular 3

Circular

Av. Prudente de Morais

1

Av. Orlando Rodrigues
da Cunha
5

Jd. Maracanã

Radial

Av. Prudente de Morais

6

R. Saldanha Marinho
R. Campos Sales
Av. Abílio Borges de
Araújo
5

8

Ponte Alta (Via

Rural

Av. Prudente de Morais

Peirópolis)

R. Saldanha Marinho
Av. Abílio Borges de
Araújo

6
5

Gameleira
Beija Flor

–

Diametral

Pç. Nossa Senhora da
Abadia
Av. Prudente de Morais
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R. Saldanha Marinho
Av. Abílio Borges de
Araújo
R. Campos Sales
Fonte: http://www.lidercoletivo.com.br/ e http://www.piracicabanauberaba.com.br/.
Org.: Luiz Gustavo Leonel dos Reis.

Atualmente, na maior parte do Grande Abadia reside uma
população de classe baixa a média, estando uma classe mais abastada
concentrada na parte baixa contígua à Avenida Leopoldino de Oliveira.
Foi realizada uma pesquisa piloto no Abadia na qual foram
entrevistadas 50 pessoas que circulavam na sua principal via, a Avenida
Prudente de Morais. Buscamos traçar um perfil sócio-econômico dos
entrevistados.
No que se refere aos motivos que levavam os entrevistados a
frequentar o Bairro Abadia, dos 50 entrevistados, 43 afirmaram ser o comércio
e a oferta de serviços diversificada.
No que tange ao local de residência dos entrevistados, 23 residem em
outros bairros da cidade, inclusive em bairros mais afastados, indo ao Abadia
para consumir principalmente roupas e calçados. Alguns entrevistados
destacaram a preferência pelo Bairro Abadia em relação ao Centro tradicional
pelo fácil acesso e a oferta de produtos e serviços diversos.
Quanto ao perfil sócio-econômico dos entrevistados do subcentro
Abadia, verificou-se que a maioria se enquadra na faixa de 1,01 a 3 salários
mínimos, porém as outras faixas de renda também aparecem, como pode ser
observado na tabela 2.
Tabela 2 – Bairro Abadia: perfil sócio-econômico dos entrevistados – 2011 (em
SM)
Faixa Salarial (salário

Número de entrevistados

mínimo)
Até 1 SM

07

1,01 a 3 SM

16

2401

Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7
de mayo 2011, Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 ISSN 2238-0078
____________________________________________________________________________
3,01 a 5 SM

07

5,01 a 10 SM

04

Não respondeu

16

Fonte: REIS, L. G. L. Pesquisa de campo, 2011.
Org: Maria Terezinha Serafim Gomes e Luiz Gustavo Leonel dos Reis.

A pesquisa de campo parcial revela que o subcentro Abadia é dos mais
importantes para a cidade de Uberaba, expressando uma centralidade urbana
significativa. É frequentado por população advinda principalmente dos bairros
do Grande Abadia e aqueles adjacentes, atendendo pessoas com níveis de
rendimentos situados na faixa de classe baixa e média. Os equipamentos
comerciais se especializaram a partir do nível econômico de moradores e
frequentadores, existindo muitas lojas populares, como as de “10 reais”. O
comércio varejista e os serviços financeiros e profissionais especializados,
contudo, tornaram o Bairro Abadia a principal centralidade do setor sudeste da
cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa em andamento mostra que o Bairro Abadia revela um
forte nível de centralidade urbana expressa pelas atividades terciárias. O Bairro
é um dos principais subcentros da cidade, formado por vias de circulação
importantes: a Avenida Prudente de Morais, a Rua Saldanha Marinho e
pequena parte das avenidas Abílio Borges de Araújo e Orlando Rodrigues da
Cunha, além das praças da Abadia e Saldanha Marinho.
O Bairro Abadia, enquanto um dos bairros mais antigos de
Uberaba, vai ser ocupado e urbanizado em sua parte baixa a partir da
instalação de equipamentos urbanos primordiais para essa parcela da cidade
de Uberaba, entre eles a própria Igreja da santa que dá nome ao bairro, Nossa
Senhora d’Abadia. A parte alta, ocupada mais recentemente por pessoas
menos abastadas, sofreu até as últimas décadas do século XX (anos 1980 e
1990) com a ausência de infraestrutura e descaso do poder público. Porém, a
alta densidade populacional da área e a infraestrutura implantada em fins do
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século XX torna o Alto Abadia destino para investimento do setor terciário,
garantida a acessibilidade pelas linhas de transporte coletivo.
No comércio varejista, há desde estabelecimentos de gêneros de
consumo cotidiano até aqueles considerados de consumo raro, como os
instrumentos musicais. Quanto ao setor de serviços, há agências bancárias e
financeiras, escritórios de profissionais especializados e consultórios diversos,
além de uma programação semanal de atividades de lazer que envolve a
religiosidade e a feira popular aos domingos. Tais comércios e serviços
expressam o nível de centralidade do Bairro Abadia em escala intra-urbana.
Em suma, a centralidade é definida a partir da oferta diversificada e
especializada de bens de consumo e serviços, configurando-se o Bairro Abadia
o principal subcentro da cidade de Uberaba.
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Licenciado em Geografia. Mestre em Geografia pela UNESP – Campus de
Presidente Prudente. Doutor em Geografia pela UNESP – Campus de Rio
Claro. Tem experiência na educação básica, atuando na rede pública de ensino
do estado de São Paulo (2001 a 2005). Foi professor na Universidade Estadual
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Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no curso de licenciatura em
Geografia. Trabalha nas linhas de pesquisa de geografia econômica, geografia
urbana e desenvolvimento regional. Participou do levantamento de dados da
Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe), sobre a cidade de
Dourados-MS.
INTRODUÇÃO
O tema memória é abordado por pesquisadores e pensadores de
diversas áreas do conhecimento. A abordagem proposta neste trabalho, é a
reflexão do papel da memória da paisagem urbana, representado nas formas
que a paisagem urbana apresenta, a partir de uma abordagem realizada na
geografia.
Atualmente vivenciamos uma fase da história em que há uma forte
tendência de valorização do passado (LE GOFF, 1990; ABREU, 1998).
Vivemos um período marcado por um vasto conjunto de transformações
sociais, econômicas e culturais, intensificado especialmente nas últimas
décadas do século XX e no início deste século XXI, que grande parte dos
estudiosos identifica como o fenômeno da globalização (BENKO, 1999;
IANNI,1998).

Ainda que este processo venha sendo apontado como um

fenômeno inexorável, há aqueles que identificam uma resistência à completa
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homogeneização dos lugares, principalmente através da preservação das
marcas do passado e da memória presente nas cidades.
A preservação da memória das cidades é uma construção social e
política, construída nos lugares pela sociedade com suas características
ímpares de identidade cultural. Isto supõe resistências e dificuldades à
homogeneização dos lugares,representando um paradoxo à tendência de
globalização. A importância do passado tem o sentido de propiciar o reforço
das singularidades presente nos lugares (ABREU, 1998), com o intuito de se
diferenciar e de fortalecer a(s) identidade(s) aí presentes, tanto das pessoas
quanto dos lugares em que vivem.
Tal passado encontra-se vivo nos lugares como marcas na paisagem,
nas manifestações culturais e cotidianas em instituições (a exemplo os
museus), que preservam a história, mas também na memória daqueles que
vivenciaram e vivem o lugar. Concordamos com Abreu (1998), que é preciso
distinguir entre a memória urbana e a memória da cidade, que se referem ao
passado materializado presente na paisagem e nos registros de um dado lugar,
sendo que a primeira diz respeito ao estoque de lembranças do modo de vida
urbano per se, sem obrigação de relacioná-las a uma base material particular,
a um lugar específico, enquanto que a segunda faz referência precisa a um
lugar particular (ABREU, 1998, p. 17-18). Assim, a preservação de prédios e
construções de períodos históricos anteriores ao atual, a manutenção de festas
populares e religiosas tradicionais, é uma forma de conservação desses
elementos de outro momento histórico, de formas de espacialização anteriores
à atual.
Contudo, como afirma Abreu: “Poucas são as cidades brasileiras,
entretanto, que ainda apresentam vestígios materiais consideráveis do
passado” (ABREU, 1998, p.8). Infelizmente esta é uma situação que atingiu
praticamente todas as cidades brasileiras, sejam elas grandes, médias ou
pequenas, pois na maioria delas não há uma valorização e nem preservação
dos vestígios do passado presentes da paisagem. Contudo, essa é uma
situação que muitas cidades estão tentando reverter, buscando assim o
resgate de sua memória urbana.
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“As cidades do país vêm hoje se engajando
decisivamente num movimento de preservação do que
sobrou de seu passado, numa indicação flagrante de que
muita coisa mudou na forma como a sociedade brasileira
se relaciona com suas memórias” (ABREU, 1998, p. 8).
Pode-se perceber que essa busca pelos acontecimentos do passado se
torna cada vez mais intenso, as cidades passaram a dar mais valor ao seu
próprio passado, tentando preservar o que ainda resta de memórias. O
passado das cidades brasileiras está sendo revalorizado e a preservação/
recuperação/ restauração do que sobrou das paisagens urbanas anteriores é
um objetivo que vem sendo perseguido por inúmeros agentes, destacando-se
os governos municipais (ABREU, 1998, p. 9).
.
A ABORDAGEM DA MEMÓRIA
Podemos observar que as discussões que englobam as questões
referentes ao termo memória não são recentes. O ato de trabalhar com a
memória sempre se fez presente nas sociedades humanas, o fato de estarmos
buscando algo no passado, que é essencial para entendermos o presente.
Para Yates (2007, p. 31) ao sondar a memória em busca de uma palavra
ou de um nome, alguma associação quase absurda e fortuita, algo que se
enraizou na memória, pode nos ajudar a trazer à tona o que procuramos. Arte
clássica da memória sistematiza este processo.
O historiador Jacques Le Goff analisa a memória sob a perspectiva
teórica de que ela se baseia em uma construção social, funcionando como um
“armazenador” de acontecimentos, que sempre na medida do possível, possase estar resgatando alguma lembrança que nos seja conveniente atualizá-las
novamente. Sendo assim, segundo Le Goff:
“A memória surge nas ciências humanas e se ocupa mais
da memória coletiva que das memórias individuas. Como
propriedade de conservar certas informações remete-nos
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas,
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graças às quais o homem pode atualizar impressões ou
informações passadas, ou que ele representa como
passadas.” (2003. p.419).
Em seu livro: Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, Eclea Bosi
diz que a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao
mesmo tempo, interfere no processo atual das representações. Sendo assim a
memória seria como uma ligação entre o passado e o presente, misturando-se
com as nossas percepções imediatas, e conseqüentemente influenciando a
forma de analisarmos os acontecimentos da atualidade. (BOSI, 2007, p. 46-47)
Seguindo essa perspectiva alçada sobre o termo memória, Yates
também fala em relação aos argumentos que estão envoltos na memória,
segundo o autor, a arte da memória é como uma escrita interior, os que
conhecem as letras do alfabeto podem escrever o que lhes é ditado e ler que
escreveram. Do mesmo modo, aqueles que aprenderam de forma amnemônica
podem colocar em lugares específicos aquilo que ouviram falar de memória.
(YATES, 2007, p. 23).
Bérgson em seu livro “Matéria e Memória “ analisa a etimologia do verbo
lembrar, que em francês significaria um movimento de “vir” “de baixo”: sousvenir, vir à tona o que estava submerso (BERGSON, 2006, p.183-184).
Segundo o autor, esse afloramento do passado combina-se com processo
corporal e presente da percepção. Aos dados imediatos e presentes dos
nossos sentidos nós misturamos milhares de pormenores da nossa experiência
passada. Quase sempre essas lembranças deslocam nossas percepções reais,
das quais retemos então apenas algumas indicações, meros signos destinados
a evocar antigas imagens.
Outro ponto de vista referente ao ato de lembrar é o de Yates (2007,
p.54) que analisa a lembrança como a recuperação do conhecimento ou da
sensação ocorrida. É um esforço deliberado para encontrar seu caminho entre
os conteúdos da memória, perseguindo aquilo de que se quer lembrar.
Dessa forma, podemos observar que tanto Bérgson como Yates têm
uma visão de lembrança assimilada ao fato de estarmos buscando em nossas
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mentes, mais especificamente em nossa memória, acontecimentos oriundos do
passado, que acabam por constituir a experiência de vida de cada um.
A memória também se caracteriza como algo bastante subjetivo, pois
mesmo que a maioria das relações estabelecidas no decorrer da vida social
seja compartilhada coletivamente, iremos guardar conosco fatos que serão
praticamente em sua totalidade apenas oriundas do nosso eu, algo que
somente o indivíduo que vivenciou conseguiu armazenar em sua memória:
imagens, sentimentos e acontecimentos que mesmo que ele tenha vivenciado
com alguém ao seu lado, somente ele tomou aquele acontecimento como
marcante para si. Isso se dá por causa de toda a nossa bagagem de
experiências que carregamos, e que de certa maneira se torna algo altamente
repleto de subjetividades.
“É bem verdade que em cada consciência individual as
imagens e os pensamentos que resultam dos diversos
ambientes que atravessamos se sucedem segundo uma
ordem nova e que, neste sentido, cada um de nós tem
uma história.” (HALBWACHS, 2006, p. 57).
Podemos observar claramente que a memória individual, mesmo sendo
construída sob o ponto de vista do compartilhamento de diversos ambientes e
tendo participado de sua construção inúmeros grupos sociais. A memória
individual se caracteriza em parte como algo fortemente subjetivo, pois mesmo
após toda essa complexa troca de relações com o espaço e com o próprio
meio social, cada indivíduo tomará para si uma experiência única daquele
momento que ficou armazenado pelo grupo, diferenciando-se dos demais que
também estavam envolvidos na lembrança, isso se dá por que cada um traz
consigo experiências de vida distinta uma das outras, acumuladas ao longo de
sua história.
Halbwachs (2006, p. 38) comenta sobre a individualidade da memória,
onde nossas lembranças estão altamente relacionadas com os nossos
sentimentos de época do fato ocorrido, por isso, não basta apenas voltarmos
para o lugar onde tudo ocorreu, mas sim também deveríamos nos remeter aos
nossos sentimentos que estavam aflorando naquele momento, pois eles são
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pontos fundamentais do modo como analisamos e guardamos em nossas
mentes tais acontecimentos.
Por mais que nos tenha marcado um determinado acontecimento do
passado, sendo totalmente nítida a nossa lembrança em relação a tal fato
ocorrido, essa lembrança certamente não terá a mesma imagem ou os
mesmos sentimentos quando nos recordamos atualmente. Isso acontece
porque não somos mais as mesmas pessoas do passado, nossas relações
sociais mudaram, novas experiências de vida foram atribuídas a nós, ou seja,
possuímos hoje valores que no passado não existiam. Dessa forma, segundo
Bosi:
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas
refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de
hoje, as experiências do passado. A memória não é
sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da
sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria
no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma
imagem construída pelos materiais que estão, agora, à
nossa disposição, no conjunto de representações que
povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos
pareça a lembrança de um ato antigo, ela não é a mesma
imagem que experimentamos na infância, porque nós não
somos os mesmos de então e porque nossa percepção
alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de
realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado,
no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e
de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de
vista. (2007, p. 55).
A memória está relacionada a uma gama de fatores interligados, como o
lugar de um determinado acontecimento, os objetos que ali estavam presentes,
as pessoas com quem você dividia esse lugar e até mesmo o sentimento que
estava sendo despertado naquele momento.
Tudo isso contribui fortemente na forma de como é armazenado essa
passagem. No entanto, segundo Halbwachs (2006, p. 53), nem sempre
encontramos as lembranças que procuramos, porque temos de esperar que as
circunstâncias, sobre as quais nossa vontade não tem muita influência, as
despertem e as representem para nós. Daí, quando o autor trabalha com a
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idéia de que muitas vezes para retomarmos da consciência um fato do
passado, seja necessário, estar em contato com algo que de alguma forma nos
remete ao passado.
Seguindo essa linha de raciocínio, Halbwachs (2006, p. 53) aponta que
podemos admitir que jamais voltamos a encontrar essa lembrança porque
nunca mais voltamos a esse local. Em outras palavras, a condição necessária
para voltarmos a pensar em algo aparentemente é uma seqüência de
percepções pelas quais só poderemos passar de novo refazendo o mesmo
caminho, de modo a estar outra vez diante das mesmas casas, do mesmo
rochedo etc.
Portanto, estamos mais ou menos certos de não estar enganados ao
dizer: nunca mais pensei nisso porque não consegui reagrupar todas essas
imagens, tão diversas e tão matizadas, através da memória e da reflexão,
jamais consegui reconstituir esta combinação singular e exata de impressões
sensíveis, só ela poderia orientar meu espírito exatamente para essa
lembrança. Nunca mais havíamos pensado naquilo. Contudo, quando essa
lembrança reaparece, não é conseqüência de um conjunto de reflexões, mas
de uma aproximação de percepções determinada pela ordem em que se
apresentam determinados objetos sensíveis, ordem resultante de sua posição
no espaço.
A memória vai muito além do que somente ao campo do individual, ela é
construída primeiramente sobre a lógica do coletivo, pois o ser humano em si
se caracteriza por estar desde o seu primórdio sempre ligado à vida social.
Dessa forma, faz parte de si estar compartilhando experiências de vida, e
também estar construindo o seu meio continuamente em atos sociais. A
memória coletiva é um conjunto de lembranças construídas socialmente e
referenciadas a um conjunto que transcende o indivíduo.
Segundo Halbwachs, (2006, p. 52) normalmente um grupo mantém
relações com outros grupos. Muitos acontecimentos e também muitas ideias
resultam de semelhantes contatos. Às vezes essas relações ou esses contatos
são permanentes ou, em todo caso, se repetem com muita freqüência,
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prosseguem durante muito tempo. Relacionando com tal questão com a
socialização humana e conseqüentemente à construção coletiva da memória.
No primeiro plano da memória de um grupo se destacam
as lembranças dos eventos e das experiências que dizem
respeito à maioria de seus membros e que resultam de
sua própria vida ou de suas relações com grupos mais
próximos, os que estiveram mais freqüentemente em
contato com ele [...] (HALBWACHS, 2006, p.51).
A respeito da intensa socialização de nossos atos e de nossa interação
com outros membros de grupos distintos, podemos perceber que essas
relações estão interligadas de forma tão estreita, que muitas vezes acabamos
por confundir onde originou tais reflexões que nos vem
a tona em nossa consciência sobre o passado, ocasionando certa confusão, se
essa lembrança é uma visão pessoal ou foi originada por outrem. Sobre esse
ponto de vista, Halbwachs afirma que:
É muito comum atribuirmos a nós mesmos, como se
apenas em nós se originassem, as idéias, reflexões,
sentimentos e emoções que nos foram inspiradas pelo
nosso grupo. Estamos em tal harmonia com os que nos
circundam, que vibramos em uníssono e já não sabemos
onde está o ponto de partida das vibrações, se em nós ou
nos outros. Quantas vezes expressamos, com uma
convicção que parece muito pessoal, reflexões tiradas de
um jornal, de um livro ou de uma conversa! Elas
correspondem tão bem à nossa maneira de ver, que nos
surpreenderíamos ao descobrir quem é o seu autor e
constatar que não são nossas [...] (2006, p. 64).
A partir do momento em que nos afastamos dos grupos com os quais
matemos contatos, e com o passar do tempo, se torna difícil lembrar se alguma
lembrança que nos venha na consciência seja realmente nossa, ou pertence à
outra pessoa com a qual construímos relações sociais no passado e que
muitas vezes nem recordamos mais.
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A GEOGRAFIA NO RESGATE DA MEMÓRIA
Qual seria o papel do geógrafo ao trazer do passado, através do resgate
da memória, elementos que possam estar enriquecendo e colaborando para a
realização de seu trabalho? Surge então a interrogação, pois afinal, a geografia
deve ou não buscar no passado conhecimentos para a realização de suas
pesquisas? Ou deve ficar apenas presa ao presente?
Pois ao geógrafo cabe apenas o ato de reter do passado aquilo que é
essencial para compreender o presente (ABREU, 2000). Toda essa "ditadura
do presente", como afirma Abreu, só vem a empobrecer o conhecimento dos
geógrafos na análise sobre o passado. Segundo o autor, o que precisamos
hoje é de uma geografia que se liberte das amarras temporais que enquadram
no presente o que ela deveria estuda. A geografia não pode se definir como
estudo da duração do presente, ainda que seja este o palco preferencial de
atuação do geógrafo. Sendo ela uma forma de abordagem do real, o que a
distingue das outras ciências sociais são exatamente as questões que coloca
para o entendimento desse real, da sociedade. E essas questões não podem
ser apenas do presente. (ABREU, 2000, p. 12-14).
A reflexão sobre as formas do passado é muito importante para
compreendermos as formas do presente. Segundo o professor Milton Santos,
paisagem pode ser definida como: “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa
visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível,
aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de
cores, movimentos, odores, sons, etc” (SANTOS, 2008, p. 67).
Assim, Santos (2008, p. 76-77), aborda a questão das mutações da
paisagem através das categorias forma, função, estrutura e processo. Na
análise da paisagem, duas categorias se destacam: o estrutural e o funcional.
As chamadas mutações estruturais da paisagem se dão quando há uma real
mudança da estrutura física dos elementos que compõem a cidade, ou seja,
ocorre através da transformação das formas, que se modificam estruturalmente
para atender as necessidades sociais, econômicas, como a construção de
novos prédios, abertura de novos bairros, bem como um novo uso para formas
2413

Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7
de mayo 2011, Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 ISSN 2238-0078
____________________________________________________________________________

antigas. Já o que o autor chama de mutações funcionais não são
caracterizadas pela transformação física dos elementos urbanos, mas sim pela
mudança do movimento social sobre um mesmo elemento de acordo com os
diferentes momentos ao longo de um determinado dia, semana, mês ou até
mesmo ao longo do ano..
Podemos então analisar as transformações dos aspectos físicos da
cidade como sendo também transformações na paisagem urbana. Ao longo da
trajetória em busca das transformações da paisagem urbana, o que nos remete
às construções dos primórdios da história de uma cidade, pode-se perceber
que muitas vezes não é tão fácil encontrá-las, pois certamente foram
substituídas por novas construções. Isso ocorre em grande parte das cidades
brasileiras, pois não há no país uma cultura de preservação do passado, pois o
novo é associado ao moderno, ao que é desenvolvido e ao que advém do
progresso, enquanto o antigo, na maioria das vezes, é associado ao atraso, ao
ultrapassado, que deve ser destruído e substituído por novas formas
construídas na paisagem.
Esse pensamento vigente na sociedade brasileira tem levado a total
destruição das formas do passado nas cidades, não havendo uma
preocupação com a preservação de edifícios ou construções mais antigas, que
registram outros momentos da sociedade, há na maioria das vezes a
destruição dos prédios antigos e sua substituição por novas construções.
Para Santos (2002, p. 224) os velhos lugares se renovam inteiramente
ou parcialmente, sendo arrasados ou conservados como relíquias. Tais
relíquias são chamadas pelo autor de rugosidades, devido a toda a herança do
tempo histórico que essas paisagens trazem consigo, ou seja, a memória de
acontecimentos de episódios do passado.
Assim, o espaço-paisagem é o testemunho de um momento de um
modo de produção em suas manifestações concretas, ou seja, o testemunho
de um momento histórico refletido e cristalizado no espaço. Ele testemunha um
momento de um modo de produção pela memória do espaço construído, das
coisas fixadas na paisagem criada (SANTOS, 2008, p. 73).
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Para Abreu ( 1998, p. 22), devemos levar em conta que o passado,
presente e futuro são categorias eminentemente sociais, e não categorias
determinantes da geografia ou de qualquer outra ciência social. A geografia
não pode se ater a uma simples compreensão de uma realidade fugaz, sempre
em modificação. A geografia não tem, pois, que se definir como estudo do
presente. É possível, sim, fazer geografias do passado, e elas não têm que
buscar ali apenas as bases do entendimento presente. As análises que
fazemos para compreender o momento atual podem também ser feitas para o
passado, bastando para isso que façamos as necessárias correções
metodológicas.
UBERABA: MEMÓRIA URBANA
O município de Uberaba, fundado em 1817, foi durante o final do século
XX e a primeira metade do século XX o principal núcleo urbano do Triângulo
Mineiro. Suas funções urbanas, como coloca Lourenço (2010), advém do seu
papel de centro urbano que atendia aos proprietários de terra da região.
O que nos chama a atenção, no caso da cidade de Uberaba, é a
permanência de um grande conjunto de construções do final do século XIX e
início do século XX, representados por inúmeras casas, igrejas e prédios
públicos, que, ao contrário de outras cidades fundadas no mesmo período,
permanecem como testemunhos de um passado na paisagem urbana. Em
cidades do interior de São Paulo que foram fundadas no mesmo período, como
São José do Rio Preto e Ribeirão Preto,

e que também tiveram grande

dinamismo econômico no início do século XX, não possuem mais o conjunto
arquitetônico desse período. As formas antigas foram praticamente destruídas
e substituídas por construções mais modernas. Assim, os vestígios do passado
praticamente foram apagados na paisagem urbana dessas cidades.
Conforme coloca Lourenço (2010),

a transformação da paisagem

urbana de Uberaba se dá no final do século XIX, com a valorização dos
terrenos e casas urbanas. Segundo o autor, isso se deu porque com a abolição
da escravatura, parte dos capitais que eram imobilizados na compra de
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escravos passou a ser investidos em imóveis, o que levou a um crescimento da
cidade nesse período. A cidade se assentou inicialmente em sítios divididos
por córregos, que dividiam a cidade em 7 colinas ou altos (Colina Cuiabá,
Colina do Fabrício, Colina Estados Unidos, Colina da Matriz , Colina da
Misericórdia – Abadia, Barro Preto e Boa vista).
A constituição de uma elite ligada inicialmente às atividades comerciais,
logo é suplantada pela pecuária. Desde o final do século XIX, os pecuaristas
de Uberaba passaram a investir no melhoramento genético do seu gado,
importando gado zebu da Índia.

Essa preocupação com o melhoramento

genético possibilitou que houvesse um ganho de produtividade muito grande, e
que a classe dos pecuaristas se tornasse os mais abastados na cidade,
constituindo parte da elite de Uberaba.
Há uma grande tradição intelectual entre a elite política e econômica de
Uberaba. Desde o final do século XIX há obras escritas sobre a história da
cidade. Como o Coronel Antônio Borges Sampaio, que escreveu uma obra
sobre a história de Uberaba (CARVALHO, 2004, p. 190). A cidade também
possui uma academia de letras, fundada em 1962, que congregou parte da
elite que freqüentavam a antiga Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, atual
ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu).
A partir do início do século XX, há uma preocupação com a melhoria da
cidade. Conforme atesta Lourenço (2010), o poder público inicia uma política
de gestão do espaço urbano, organizando as ruas, editando normas para a
construção de casas e edifícios.
Na década de 1940, a região da avenida Leopoldino de Oliveira, na área
central da cidade, vai receber os primeiros edifícios de grande porte. A cidade
de Uberaba vai ser uma das primeiras do interior do estado de Minas Gerais a
possuir edifícios de grande porte, marca que vai ficar presente na paisagem
urbana da cidade.
Ao longo do século XX, a área urbana da cidade irá se expandir,
contudo, há todo um conjunto de formas e estruturas do passado que
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permanecem na paisagem urbana. Inúmeras casas, edifícios, prédios públicas
e, sobretudo, diversas igrejas. Esse rico conjunto arquitetônico marca a cidade
de Uberaba, sobretudo sua parte central, dando-lhe uma característica única,
que a torna diferente de outras cidades médias do estado de Minas Gerais ou
do interior de São Paulo.
Apesar desse rico patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, o que se
observa é que tudo isso aos poucos está se perdendo. Grande parte das
edificações antigas está sendo destruída, dando lugar a outras formas mais
“modernas” de construções. Muitos proprietários começam a destruição pelos
fundos das antigas casas, até que só reste a fachada, e depois até esta seja
derrubada.

Assim, algo que seria único, característica da área central da

cidade, que daria uma identidade para a cidade, aos poucos se perde,
tornando-se um conjunto desorganizado de construções de diversos estilos e
épocas.
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RESUMO:
Fundada em 1817, a cidade de Uberaba concentra inúmeras construções do
final do século XIX e início do século XX, que materializam o processo de
constituição do seu espaço urbano. Estas construções antigas estão, em sua
maior parte, sendo descaracterizadas ou mesmo sendo sistematicamente
destruídas. Assim, este trabalho busca promover a valorização deste
patrimônio para sua preservação futura.
Palavras Chave: Memória Urbana, Paisagem Urbana, cidade de Uberaba
RESUMEN:
Fundada en 1817, la ciudad de Uberaba concentra innumerables edificios de
finales del siglo XIX y inicio del siglo XX, que encarnan el proceso de formación
de su espacio urbano. Estos edificios son en su mayoría de edad, están siendo
destruidos o sistemáticamente descaracterizados . Este trabajo tiene por objeto
promover el reconocimiento de este patrimonio para su conservación futura.
Palabras Clave: Memoria Urbana, Paisaje Urbana, ciudad de Uberaba
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ESPAÇOS DE LEGITIMAÇÃO DO MESTIÇO NO BRASIL COLONIAL:
UMA COMPARAÇÃO COM A REALIDADE HISPANO-AMERICANA
Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar em que espaços se

legitima o elemento mestiço no Brasil colonial, em uma comparação com a
América hispânica. Para tal comparação, nos basearemos em Historia del
nuevo mundo – volumen 2: Mestizajes (1550-1640), de Carmen Bernand e
Serge Gruzinski (1999), e O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil,
de Darcy Ribeiro 1995.
Palavras Chave: América hispânica – Brasil – Mestiçagem – Colônia –
Legitimação

Hay tantos mestizos en estos reinos, y nacen a cada hora,
que es menester que Vuestra Majestad mande enviar cédula que
ningún mestizo ni mulato pueda traer arma alguna ni tener arcabuz en
su poder, so pena de muerte, porque esta es una gente que andando
el tiempo ha de ser muy peligrosa y muy perniciosa en esta tierra.

Carta do licenciado Castro enviada ao seu monarca

A conquista da América representou uma série de novas questões no
mundo europeu, como a discussão sobre os habitantes naturais destas terras
perdidas – o que eles fariam aí? Teriam estes indivíduos se perdido no dilúvio?
Da mesma maneira haverá a dúvida de como os indivíduos resultantes das
mesclas entre indígenas e europeus, mais precisamente, o que virá desta
relação: um europeu, um indígena ou uma terceira "raça"? O que sim ocorrerá
é uma repulsa com relação a este ser misto, seja por parte dos ibéricos, seja
dos nativos.
Tendo em vista este contexto, o objetivo deste trabalho é verificar em
que espaços se legitimam os mestiços no Brasil colonial, em uma comparação
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com a América hispânica. Havendo tal legitimação fica a pergunta: o que deve
acontecer para que se dê este processo do mestiço no Brasil? Para fazer esta
comparação, tomaremos como base a "Historia del nuevo mundo – volumen 2.
Mestizajes (1550-1640)", de Carmen Bernand e Serge Gruzinski (1999), e "O
povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil", de Darcy Ribeiro (1995).
Na época das grandes navegações se exigia que a busca por
alternativas às relações comerciais já conhecidas, e com isso surgem as
primeiras expedições às Índias. Neste empreendimento, os países ibéricos
tinham distintos objetivos no novo mundo, o que se pode confirmar nas
políticas de colonização da América espanhola e frente à portuguesa. Vê-se
uma relação discrepante quanto ao contato de espanhóis e portugueses com
nativos e africanos e os indivíduos resultantes das mesclas entre eles, de
maneira que influísse nas relações políticas e públicas. Parece que a América
portuguesa “absorve” com mais naturalidade os mestiços, como diz Gilberto
Freyre em sua noção de “mestiçagem feliz”, ou ainda, conforme Darcy Ribeiro,
os portugueses tinham a predisposição para a mestiçagem, e desta maneira
isso não os faria perder oportunidades ou possibilidades de ascensão,
tampouco haveria preconceito com relação a eles.
Gilberto Freyre, em “Casa-grande & Senzala”, também destaca a
predisposição para a colonização híbrida dos lusitanos (assim como sua atitude
escravista nos trópicos), em conseqüência de seu passado de povo indefinido
entre Europa e África. A forte miscigenação praticada na Península Ibérica,
povoada por contingentes sucessivos de tribos germânicas e invasores árabes,
ademais das próprias populações nativas, agregada à proximidade geográfica
y climática com a África, teria favorecido o sucesso da colonização portuguesa
nos trópicos. Acrescente-se a toda essa predisposição à mestiçagem o que
descreve Gilberto Freyre como um cenário de libertinagem sexual imposta na
colonização do Brasil, e aí está posta a realidade de uma sociedade
miscigenada por excelência.
Na América hispânica os indígenas não podiam ser escravizados por
que eram vassalos da rainha Isabel de Espanha, política que vai se adotar
depois de uma longa discussão religioso-filosófica se os habitantes originais da
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América seriam ou não humanos, e posteriormente se poderiam ou não serem
escravizados. Entre alguns dos argumentos em prol da escravidão dos
indígenas havia o conceito aristotélico de escravidão inata para os bárbaros ou
de raça alheia, inclusive se evoca a Santo Tomás de Aquino que teria dito que
a escravidão seria "para a utilidade da vida humana", como assinala o cientista
Alejandro Lipschutz (1963).
A região de colonização hispânica sofreu uma mudança profunda em
sua ordem natural, ou melhor, uma desestruturação que se configurou em uma
nova ordem espacial que Ángel Rama (1984) chama de “cidade das letras”. Tal
estrutura vai centralizar a organização do espaço “civilizado” e com isso
conformar-se-á uma “alteridade” à margem da cidade das letras de tudo que
está fora desta estrutura citadina, o marginal/ “bárbaro”; aí se incrustavam os
mestiços, os negros e os mulatos que não encontravam lugar na cidade, como
define Bernand e Gruzinski (1999).
Sobre o tema dos limites da cidade, o clero fez a separação ou
segregação dos indígenas, com objetivo de protegê-los dos abusos e das
enfermidades, permitindo em certo modo que os nativos não desaparecessem,
como no caso das Antilhas, como assinala Bernand (2001), ou quando não tem
a sorte de inclui-los entre os “civilizados” vizinhos da cidade espanhola.
Esta civilização, cuja diversidade étnica aumentou com o passar das
gerações, vai entrar num processo de coesão graças a vários fatores: as
instituições eclesiásticas e governamentais em comum, uma religião e um
idioma compartilhados, a presença de uma elite de descendentes espanhóis e
um conjunto de noções fundamentais ao redor do exercício da ordem política e
social que os neo-escolásticos espanhóis no século XVI reformularam e
articularam. Sua concepção orgânica de uma sociedade regida por mandato
divino e consagrado a alcançar o bem comum tinha um enfoque mais inclusor
do que excludente. Como conseqüência, os povos indígenas da América
hispânica tiveram um espaço limitado, porém próprio dentro da nova ordem
política e social.
Ao aproveitar as oportunidades religiosas, legais e institucionais que lhes
eram oportunizadas, os indivíduos e as comunidades conseguiram assentar
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direitos, consolidar identidades e moldar um reluzente universo sobre as ruínas
do orbe destruído sem remédio pelo golpe da conquista e ocupação européia,
como o destaca Bernand e Gruzinski.
A corona espanhola havia criado duas ‘repúblicas’ distintas no ponto de
vista jurídico: uma delas, a dos espanhóis, era fundamentalmente urbana; a
outra, a dos indígenas, baseava-se nos campos. Não obstante, como destacam
Bernand e Gruzinski, “el mestizaje biológico y la llegada de esclavos africanos
socavaban físicamente el principio de la segregación espacial”2741 . No entanto,
em uma política de aproximação, ou melhor, de evitar que houver reclamações
por posse da terra, procurou-se criar uma sociedade indo-americana com o
matrimonio misto no Peru, incentivado pela coroa espanhola, entre os
conquistadores castelhanos e as princesas incas.
Dessa maneira, com o contato do europeu com as nativas ou com
africanas, nascerão os filhos que enlaçarão mundos diferentes que,
dependendo que a relação conjugal seja legitimada ou não pela igreja católica,
propiciará um “espanhol” ou um “mestiço”. O filho legítimo de espanhol com
indígena/africana terá acesso a tudo o que se oferece a um espanhol,
diferentemente do ilegítimo que será visto com desconfiança pela sociedade
que se conforma.
O mestiço se legitima na América hispânica quando tem a possibilidade
de acesso à educação em geral, seja em ofícios como o sacerdócio, através do
acesso às escolas eclesiásticas, o que vai ser dificultado com o passar do
tempo, seja como escrivão ou milicianos. Inclusive, em determinadas situações
vai se enaltecer o mestiço quando investido em alguma de tais funções, pois
como maneja com autoridade as línguas e visiones que compartilham um
mesmo

espaço

geográfico

pode

fazer

a

tradução

das

concepções

católicas/européias aos nativos, como ocorre na cristianização de alguns
grupos indígenas distantes, os chamados “lenguaraces”.

2741

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. Historia del Nuevo Mundo, tomo II, Los

mestizajes 1550-1640. Traducción de María Antonio Neira Bigorra. Ciudad de México: Fondo
de Cultura Económica, 1999. Pág. 125.
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Um dos casos mais destacados é o de Guamán Poma de Ayala que
escreve uma carta ao rei de Espanha, a conhecida “Nueva crónica”, para
informar-lo da real situação das atrocidades que estavam sucedendo nos
Andes naquele momento. No entanto, o mesmo Guamán Poma é severo com
relação aos ladinos, atribuindo-lhes todos os vícios possíveis:
De bozal salen santos [...] los negros y negras criollos son
bachilleres y rreboltosos, mentirosos, ladrones y rrobadores y
salteadores, jugadores, borrachos, tauaqueros, tranposos de mal
bevir

2742

.

Em princípio, a coroa espanhola via o problema da mestiçagem biológica
sem temor ou preconceito. Para tal situação, Lipschutz (1963) destaca uma
cédula real de 19 de outubro de 1514, que parece ser o primeiro
pronunciamento acerca da matéria:
Es nuestra voluntad, que los Indios e Indias tengan como
deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con Indios,
como con naturales de estos nuestros Reynos, o Españoles, nacidos
en las India, y que en esto no se les ponga impedimento. Y mandamos
que ninguna orden nuestra, que se hubiere dado, o por Nos fuere dada,
pueda impedir, ni impida el matrimonio entre los indios, e indias con
españoles, o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse
con quien quisieren, y nuestras Audiencias procuren, que así se guarde
y cumpla (ley 2, tít. I, Lib. VI).

2743

Com o aumento de mestiços, legítimos ou não, a coroa espanhola vai
impor travas para que não haja o casamento de europeus com indígenas para
controlar o aumento da “mescla” na região, e vai incentivar o matrimônio de
espanhóis que tenham fixado morada nas Índias com mulheres da Espanha.
2742
2743

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. Op. Cit, pág. 126.
LIPSCHUTZ, Alejandro. El problema racial en la conquista de América y el

mestizaje. Santiago: Universidad de Chile, 1963. Pág 63.
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Inclusive, foram levadas jovens solteiras para se casarem na América, já que
havia a ausência do dote que se exigia dos pais das noivas na Espanha.
Bernand e Gruzinski destacam que em 1549 Carlos V havia decretado
que os mestiços não poderiam desempenhar cargos públicos sem uma licença
real, “tampoco estaban autorizados a fijar tributos a los indios ni a ejercer la
función de kuraka en las aldeas indias”2744 .
A colonização portuguesa na América demora até a segunda metade do
século XVI para estabelecer-se ipso facto, embora o “descobrimento” se dê em
1500. Não havia uma política definida para a região, como a tida pela Espanha.
A primeira colonização será patrocinada por particulares através da política de
“capitanias hereditárias”. Tais capitanias transformavam o futuro território
brasileiro em uma grande fazenda dividida em várias propriedades e as
distribuíam entre os amigos do rei, então chamados “donatários”; nessa
colonização foi instituída efetivamente a expropriação e a expatriação mediante
distribuição de “sesmarias” ou terras para serem cultivadas, com isso o
engenho de açúcar ou o latifúndio agrícola produtor de açúcar e que se
compunha da casa grande, da capela, da senzala, da casa de engenho e da
casa de purgação.
Sérgio Buarque de Holanda (1995) afirma que o português era um povo
de aventureiros, porém não era um país de uma grande população e tampouco
tinha uma tradição agrícola, posto que a lavoura agrícola era menos atraente
para os portugueses do que as aventuras marítimas, as glórias e as conquistas
da guerra. Sobre isso, o pensador brasileiro relata uma carta de 1535 do
humanista português Clenardo, que estava em Lisboa, ao seu amigo Duarte
Coelho, que desembarcava em sua capitania de Pernambuco:
Se em algum lugar a agricultura foi tida em desprezo é
incontestavelmente em Portugal. E antes de mais nada, ficai sabendo
que o que faz o nervo principal de uma nação é aqui de uma
debilidade extrema; para mais, se há algum povo dado à preguiça
sem ser o português, então não sei onde ele exista. Falo sobretudo

2744

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. Op. Cit, pág. 128.
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de nós outros que habitamos além do Tejo e que respiramos de mais
2745

perto o ar da África.

Com essa nova ordem imposta na região vai haver um intento de
imposição do trabalho agrícola ao nativo2746 , o que logo será rechaçado por
sua pouca afeição ao contato com o trabalho com a terra, e com isso aparecerá
o escravo africano que é “bom para o trabalho” e com quem o português já
havia tido contatos anteriores. Com isso vai haver a fuga dos indígenas à selva,
o que segundo Gilberto é porque “o açúcar eliminou o índio”.
Não havendo uma política de colonização definida, a América lusitana
não terá uma organização citadina como na América hispânica, mas sim uma
ordem sui generis ao redor da fazenda de cana de açúcar, o que determina que
não se dê uma colonização, senão um processo de exploração voltado à
produção mercantil. O mais próximo a uma “cidade das letras” se concede nas
redondezas das reduções jesuíticas, onde será ensinada como língua comum o
tupi-guarani que será o idioma da cristianização e da “civilização”.
Diferentemente da coroa espanhola, inicialmente, Portugal incentiva o
matrimônio de portugueses com nativas pela impossibilidade de enviar
mulheres portuguesas, concedendo-lhes prêmios e regalias aos lusitanos que
assim fizessem.
O jesuíta Fernão Cardim, perplexo com a situação, relata em seus
"Tratados da terra e da gente do Brasil" que "os peccados que se cometem
nelles [nos engenhos] não tem conta: quasi todos andam amancebados por
causa das muitas occasiões; bem cheios de peccados vai esse doce por que
tanto fazem; grande é a paciência de Deus que tanto sofre".2747
O padre espanhol José de Anchieta relata que as mulheres andavam
nuas e não sabiam negar a ninguém, “mas aun ellas mismas acometen e
importunan a los hombres hallándose con ellos en las redes; porque tienen por
2745

BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. 26ª edición. São Paulo:

Companhia das Letras. 1995, pág. 49.
2746

Há relatos que chamam a atenção que em alguns grupos indígenas americanos o trabalho na terra
seria uma atividade específica de mulheres.
2747
Fernão Cardim (1549-1625), jesuíta português, escreve "Tratados da Terra e da Gente do Brasil" ao
longo da década de 1580, sendo publicado por primeira vez, em pleno século XX.
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honra dormir con los Xianos". Esta descrição do padre espanhol é de um
período em que o Brasil estava um pouco vigiado, diferentemente dos
primeiros tempos, de libertinagem, sem vestimentas jesuíticas para diminuirlhes a espontaneidade2748 .
Quando iniciava a colonização nos domínios portugueses na América,
havia uma forte presença de nativos da Europa, não somente os portugueses,
mas também holandeses, ingleses e franceses e deixavam os traços europeus
na população que provinha de sua relação com as indígenas sem se
preocuparem com sua criação e educação. Muitos dos franceses, como
assinala Gabriel Soares em seu Roteiro Geral de 1587,
se amancebaram na terra onde morreram, sem se quererem
tornar para França, e viveram como gentios com muitas mulheres,
dos quaes, e dos que vinham todos annos à Bahia e ao rio de
Segerípe em náos da França, se inçou a terra de mamelucos que
nasceram, viveram, e morreram como gentios; dos quaes ha hoje
muitos seus descendentes, que são louros, alvos e sardos, e havidos
por indios Tupinambás, e são mais bárbaros que elles.

2749

Como já foi mencionado, no Brasil colonial houve duas realidades
distintas – casa grande e reduções jesuíticas. Em cada uma haverão processos
de mestiçagem que têm desenvolvimentos diferentes; o da casa grande, mais
precisamente das escravas africanas com os donos da fazenda; e ao redor das
reduções jesuíticas, haverá a relação das indígenas com os portugueses.
O primeiro se desenvolve em um espaço semelhante ao feudalismo feito
para a produção de cana de açúcar, com o trabalho desumano de escravos
africanos que são apartados de seus lares e costumes, como dizem Bernand e
Gruzinski:

2748

Carta ao padre Laynes em PRADO, Paulo. Província e nação. Paulística. Retrato do Brasil. Rio de
Janeiro, José Olympio (Col. Documentos Brasileiros, vol. 152), 1972.
2749
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: a formación da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 51ª edición revisada. São Paulo: Editora Global, 2006. pág, 265.
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elemento que habría de influir perdurablemente sobre la
evolución de los mestizajes [en Brasil]: el movimiento de africanización
desencadenado por la introducción en masa de negros de África y de
2750

Portugal.

Eles

vão

sofrer

um

processo

de

eliminação

de

sua

cultura

minuciosamente pensada ao se colocar africanos de diferentes tribos – às
vezes rivais – em um mesmo espaço, que falam línguas distintas para que não
possam se comunicar e se organizarem, e assim lentamente distanciando-se
de suas culturas. Concomitantemente, vai haver o processo de aquisição de
uma nova língua – o português falado aos gritos – e a assimilação de um novo
modus vivendi, como relata Darcy Ribeiro (1999).
Os africanos e os mulatos não têm possibilidade de ascensão na ordem
mercantil/feudal que se constitui em torno à casa grande. Quando fogem e
conformam os “quilombos”, aí podem se expressar livremente. O que ocorre é
que, por terem passado por um processo de separação de suas culturas
africanas, negros e mulatos quilombolas vão ser os agentes de “europeização”
dos indígenas, já que a língua que eles aprenderam foi a do dono do laço que
em um principio seria o idioma de repressão, mas também de união entre os
que estavam naquela condição desumana. Agentes europeizantes não nas
formas que a chamada civilização ocidental assume nos núcleos centrais, “mas
com as deformações de uma cultura espúria, que servia a uma sociedade
subalterna”, diz Ribeiro2751 .
Nos casos de receber a carta de alforria, os ex-escravos seguem uma
condição subalterna que subsistiu ainda depois da abolição da escravidão. “De
qualquer modo, ser negro livre era sempre sinônimo de dependência”, diz
Alfredo Bosi (1992).
Gilberto Freyre diz que em algumas situações os filhos ilegítimos de
fazendeiros com escravas eram “apadrinhados” pelos donos da terra, em uma
sorte de compensação por não ser legitimado. Assim, os mulatos recebiam um
2750

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. Op. Cit, pág. 130.
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posto intermediário na casa grande, como capataz, com objetivo de “apagar”
suas raízes africanas.
O segundo processo se desenvolve no espaço ao redor das reduções
jesuíticas. Com as reduções jesuíticas destruía-se a organização social,
política, religiosa das comunidades étnicas indígenas, com as guerras para
produção de escravos, conhecidas como "guerra justa" e "caça ao índio" pelas
“Entradas” e “Bandeiras”. Aqui há a presença determinante dos jesuítas que
vão aprender o nheengatu (dialeto entre o tupi e o guarani), e a partir desta
aprendizagem vão pôr em prática a cristianização dos indígenas; assim, vai se
conformar uma identidade padrão do índio na América lusitana, como afirma
Darcy Ribeiro.
Para Ribeiro, a expansão do domínio português na América do Sul, na
constituição do Brasil, é obra dos “brasilíndios” ou “mamelucos”, “gerados por
pais brancos, a maioria deles lusitanos, sobre mulheres índias, [que] dilataram
o domínio português exorbitando a dação de papel das Tordesilhas, excedendo
a tudo que se podia esperar”. 2752 Nas explorações mais profundas e pioneiras
que duravam anos, viajavam uns quantos meses/anos e paravam para plantar
e semear campos, de maneira que pudessem se surtir de gêneros alimentícios
para a viagem sertão adentro, através de selvas e de campos naturais. Por
esses ofícios de desbravadores e caçadores de indígenas fizeram com que os
mamelucos paulistas se destacassem e se fizessem respeitados com altas
honras, como a de serventes do rei de Portugal, segundo eles, como valentes e
briosos.
Conforme Darcy Ribeiro, os mais bem sucedidos deles alcançavam não
só a prosperidade que a então pobre economia podia dar, mas também “o
reconhecimento público de suas façanhas e o mais alto contentamento consigo
mesmos”. Ademais, “Era um modo de vida raro, inusitado, sem dúvida, mas
que contrastava com qualquer outro, como o de campesino ou pastor, e
igualmente marcado pela singularidade”, completa Ribeiro2753 .

2752
2753

RIBEIRO, Darcy. Op. Cit. Pág. 106.
RIBEIRO, Darcy. Op. Cit. Pág. 107.
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Os mamelucos foram vítimas de dois processos de rejeição drásticos: o
de seus pais, com os quais queriam identificar-se, mas que os viam como filhos
impuros do lugar, apenas aproveitavam ao extremo seu trabalho quando jovens
e, depois, integravam-nos a suas expedições, onde muitos deles fizeram
carreira; o segundo rechaço era o da parentela materna. Para os índios
daquela região do Brasil, a mulher seria uma simples bolsa na qual o macho
deposita sua semente. O que nasce é filho do pai e não da mãe.
Ao não poder identificar-se com uns nem outros de seus ancestrais, o
mameluco caía em uma terra de ninguém, a partir da qual construiu sua
identidade de brasileiro. Darcy Ribeiro diz que
Esse gênero de gente alcançou uma eficiência inexcedível, a
seu pesar, como agentes da civilização. Falavam sua própria língua,
tinham sua própria visão do mundo, dominavam uma alta tecnologia de
adaptação à floresta tropical. Tudo isso aurido do seu convívio
compulsório com os índios de matriz tupi.

2754

Em função dessa ação dos mamelucos permanece até os nossos dias
uma oposição feroz entre brasileiros e indígenas, que se opõem como alternos
étnicos em um conflito irredutível, que jamais dá lugar a uma fusão, e onde
quer que um grupo tenha oportunidade de conservar a continuidade da própria
tradição pelo convívio de pais e filhos, “preserva-se a identificação étnica,
qualquer que seja o grau de pressão assimiladora que experimente”, como
destaca Darcy Ribeiro2755 .
Padre José de Anchieta, o jesuíta mais importante na formação do
Brasil, via incrédulo todas as atrocidades cometidas por portugueses e
mamelucos em seus empreendimentos “civilizadores”:
O que mais espanta os Índios e os faz fugir dos Portugueses,
e por conseqüência das igrejas, são as tiranias que com eles usam,
obrigando-os a servir toda sua vida como escravos, apartando

2754
2755

RIBEIRO, Darcy. Op. Cit. Pág.109.
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mulheres de maridos, pais de filhos, ferrando-os, vendendo-os, etc.
[...] estas injustiças foram a causa da destruição das igrejas que
estavam congregadas e o são agora de muita perdição dos que estão
em seu poder.

2756

Em uma realidade distinta da América hispânica, a trajetória brasileira
revela um universo muito mal controlado, assombrosamente caótico e rebelde
em suas práticas cotidianas, e ao mesmo tempo mostra experiências que, pelo
jeito, não tinham nenhum futuro, como destaca Bernand e Gruzinski:
En los albores del siglo XVII los mestizos representaban en
las costas de Brasil la tercera parte de la población colonial. Tal vez
nunca en el resto del continente americano fue tan intensa la
interacción entre europeos e indios no sometidos, que precipitó,
según los textos, la indianización o la occidentalización […] En cuanto
a la elite blanca, se mantenía estrechamente unida a Portugal,
ignorando ese sentimiento criollo que ya se afirmaba en la América
española; por otro lado, carecía de medios de formación y de
expresión: Brasil no tuvo imprenta ni universidad hasta el siglo
2757

XIX.

É flagrante o contraste do destino nacional dos países hispano-falantes
com o do Brasil. Enquanto o mundo colonial espanhol se fragmentou em mais
de uma dezena de estados independentes, Portugal reteve o domínio sobre
uma única, gigantesca e indivisa colônia. Alguns autores como Sérgio Buarque
de Holanda atribuíram esse contraste ao modo como Portugal e Espanha
conduziram suas políticas de educação colonial.
No mundo hispânico foram criadas universidades desde o início do
século XVI, enquanto no Brasil, os filhos da elite local educavam-se na velha
Universidade de Coimbra. Desse modo, a consciência nacionalista vai se

2756

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

Pág. 56.
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moldar de distintas formas nas colônias espanhola e portuguesa2758 . Nos
países hispânicos, as universidades locais contribuíram imensamente para
formar a consciência nacionalista que levou as colônias à independência. Cada
uma daquelas universidades coloniais corresponde à capital dos atuais estados
hispano-falantes. Sobre o tema da educação, para Bosi
a cultura letrada é rigorosamente estamental, não dando azo
à mobilidade vertical, a não ser em raros casos de apadrinhamento
que confirmam a regra geral. O domínio do alfabeto, reservado a
poucos, serve como divisor de águas entre a cultura oficial e a vida
popular. O cotidiano popular se organizou e se reproduziu sob o limiar
da escrita.

2759

A organização social da violência histórica no Brasil se inicia e se
perpetua com a instituição política da estratificação étnica produtora de
desigualdades como a escravidão humana, contrapondo indígenas, lusitanos,
africanos, geradores na interetnicidade da etnia brasileira-mestiça, também
denominada inicialmente como bastarda: essa etnia brasileira se funda, por sua
vez, naquele sentido ausente de identidade étnica a qual Darcy Ribeiro
denomina de “ninguendade” y que nasce dos filhos de mulheres indígenas com
homens lusitanos. A “ninguendade” é o ethos cultural formador da
masculinidade agressiva do homem brasileiro em suas brutais ações de
violência histórica.
Sobre a consciência plena dessa oposição, diz Ribeiro que “só seria
alcançada muito mais tarde, mas a percepção dos antagonismos e diferenças
se dá desde as primeiras décadas [da colônia]”. Completa ainda dizendo que
se revela na “prevenção do nativo com relação ao metropolitano e, como
contrapartida, no desprezo deste pela gente da terra”2760 . Esses novos grupos
mestiços surgem e se reconhecem a si mesmos pela percepção de estranheza
que provocava ao lusitano, que por sua identificação como membro das
2758
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comunidades sócio-culturais novas, eventualmente também porque estava
desejoso de remarcar suas diferenças y superioridade frente a indígenas y
negros.
Através destas oposições e de um esforço persistente por
elaborar sua própria imagem e consciência como correspondentes a uma
entidade étnico-cultural nova, surge, pouco a pouco, e toma corpo a
brasilidade.
Lipschutz define os lugares de brancos e índios, porém resta uma
dúvida, pois o branco é o senhor, o índio é o dependente, peão encomendado,
dividido, yanacona, de mita etc. Com relação ao indíviduo que nasce das
mesclas, ele pergunta:
¿Y el mestizo? Dos o tres decenios después de consumada la
conquista corresponderá al mestizo de los más diversos matices, llenar
2761

las funciones sociales intermedias entre señor y peón".

O mestiço é artesão, “dependente” nos ofícios da urbe. É assim que na
escala de “cores”, do branco ao índio, corresponderá prontamente toda uma
escala de funções sociais. É o que Alejandro Lipschutz chama de “Lei do
Espectro das Cores Raciais” que rege em toda a organização econômica e
social da colônia espanhola.
Para Lipschutz, o grupo racial que ostenta o poder é o grupo dos
brancos, o que conscientemente efetua a distribuição dos ‘ofícios, honras e
dignidades’, com respeito aos interesses deste grupo racial. Ainda para
Lipschutz,
Las diferencias raciales, y en especial la pigmentación
diferencial de la piel, de blanco, de mestizo de los más diversos
matices, y de indio, son puestas al servicio de los blancos, para facilitar
a su grupo la mantención y defensa de sus privilegios sociales.

2761
2762
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No entanto, em alguns casos, tal Lei pode ser modificada, conforme a
necessidade regional. Sobre a “Lei do Espectro das Cores Raciais”, Lipschutz
diz que
[La] ley es severa pero no es inmutable en los detalles de su
realización; el espectro es esencialmente dinámico justamente en
razón del mestizaje. Con el andar del tiempo, y gracias al mestizaje
los

colores

de

indio,

mestizo

y

blanco

continúan

siempre

sobreponiéndose […] Es así como el mestizo llega a roer al blanco, y
aún se corre el riesgo que el mestizo trague al mismo señor
blanco.

2763

Os mestiços eram escolhidos na sua maioria para trabalhos ligados à
gestão, pois não havia uma diferença taxativa entre mestiços e brancos, mas
se distinguiam dos africanos cativos. Na verdade, a mestiçagem se converteu
em uma espécie de hierarquia com o mestiço ocupando uma posição
intermediária, mas que tinha como condição sine qua non para que se
legitimasse a negação a sua negritude/indianidade; este é um fato importante,
a ponto de, nos movimentos rebeldes de escravos, não se admitirem mulatos,
posto que os africanos considerassem os mestiços como fiéis aos brancos; ao
mesmo tempo, os mesmos escravos não os consideravam como iguais.
Para Bernand, ao rechaçar a noção de mestiçagem como sinônimo de
aculturação, define o mestiço como um híbrido de duas “raças” ou “nações”,
concebidas como entidades intrinsecamente distintas, e “sustentador de una
visión del mundo y de una práctica susceptibles de ser interpretadas desde dos
puntos de vista”, e que são necessariamente “antagónicos, puesto que derivan
de una situación de dominación”2764 .

2763

LIPSCHUTZ, Alejandro. El problema racial en la conquista de América y el mestizaje. Santiago:
Universidad de Chile, 1963.
2764
BERNAND, Carmen. “Mestizos, Mulatos y Ladinos en Hispanoamérica: un Enfoque Antropológico
de un Proceso Histórico”. En: LEÓN PORTILLA, Miguel (coord.). Motivos de la Antropología
Americanista: 105-133. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2001. Pág. 117.
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A ambivalência do mestiço geralmente provocava uma desconfiança e
temor, como também ocorria na península ibérica com os conversos. Daí,
então, como diz Bernand, a herança das ‘más qualidades’ serve de justificativa
para “excluirlos de los cargos y de los honores”. No entanto, no que diz respeito
aos mestiços “herederos del paganismo de los indios – menos peligroso que
‘las sectas de Moysén o de Mahoma –, la ‘mancha’ de la ilegitimidad”.
Completa Bernand, que “contribuye a la bajeza de su status y a la dificultad de
enmarcarlos dentro de un grupo de parentesco”2765. Nessa noção de limpeza,
está impregnada a idéia de nação em matrizes “raciais”.
Tal desconfiança que se tinha com relação ao elemento misto era
comum e corrente. Reginaldo Lizárraga, em um comentário, descreve um
mestiço da cordilheira dos Andes como "ladino como el demonio y blanco, que
no parece mestizo” y que vive este mestiço “entre los chiriguanos con ellos, con
las mujeres que quiere, anda casi desnudo, y por no ser conocido sale a hacer
daño con los nuestros, se embija como indio"2766.
Darcy Ribeiro diz que prevalece em todo o Brasil desde o período
colonial até nossos dias uma expectativa assimilacionista, que leva os
brasileiros a supor e desejar que os negros desaparecessem pelo
“embranquecimento progresivo”. Para o antropólogo isso é contrário, pois
efetivamente vai acontecer uma “morenização” dos brasileiros, mas que se faz
,seja pelo embranquecimento dos negros, seja pelo enegrecimento dos
blancos.
A mestiçagem pode ser vista como um fato histórico resultante das
condições concretas de convivência humana através dos séculos em nossos
países ou, como colocam Bernard e Gruzinski (1999), é um fenômeno de
etnogênese, criação e adaptação culturais e diante de todo o fenômeno
político; tendo em conta as relações sociais e raciais, com a exacerbada
escassez de mulheres européias. Basicamente, na América lusitana, além dos
fatores expostos, há também o domínio patriarcal do fazendeiro e a
subordinação das mulheres.
2765
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Para as autoridades metropolitanas e coloniais, o problema não era
somente a falta de mulheres brancas com as quais os colonos pudessem se
casar, mas sim a falta de homens em quantidade suficiente para ocupar e
defender o território. Isso vai abrir a possibilidade para a promoção de mestiços
a ocupações dentro do sistema colonial e escravista já que Portugal tinha uma
população exígua para ocupar a imensa extensão de seu império que incluíam,
além de Brasil, territórios na África e na Ásia – em 1500, a metrópole tinha
aproximadamente 1,5 milhões de habitantes, chegando a 2,4 milhões em 1732.
Já o Brasil, em 1600, teria aproximadamente 100 mil habitantes (dos quais uns
30 mil seriam de origem européia); em 1700, alcançaria 300 mil (e o número
daqueles de origem européia dificilmente chegaria a 100 mil). 2767
Justamente a escassez de mulheres brancas na população colonial que
levou à mestiçagem, embora se diga que havia uma predisposição natural
portuguesa para isto, como destaca Darcy Ribeiro. Em toda a sociedade
escravista americana, houve relações amorosas entre pessoas livres e
escravas, e em função disso se colocava em prática legislações que
dificultavam ou ainda proibiam o casamento de pessoas livres com escravas.
A discriminação social e política dos mestiços, semelhante à dos negros
livres, ilustra o desprezo senhorial e escravista com respeito a essas relações
que, embora fossem generalizadas, ocorriam à margem da formalidade do
matrimônio, inclusive porque a lei proibia casamentos inter-étnicos e exigia
pureza de sangue para cargos no aparato estatal. Somente em abril de 1755
que uma lei, de iniciativa do Marquês de Pombal, declarou que os brancos que
se casassem com indígenas – mas não com negras – ficavam livres de infâmia,
lei que encontrou forte resistência entre os colonos.
Em suma, para que o mestiço pudesse ascender e ser legitimado,
que seria condição sine qua non no Brasil que se apagasse suas raízes
indígenas ou negras, como acontece com os mamelucos/caboclos em suas
empresas civilizadoras de “Bandeiras” ou de escravização dos índios; e
também com relação aos poucos mulatos que são “apadrinhados” pelos donos
2767

Estatísticas em RUY, José Carlos. “A mestiçagem é sinônimo de democracia racial?” Revista Espaço
Acadêmico. Ano IV, Nº 46, março de 2005.
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da fazenda, em uma espécie de contrapartida por não ter sido legitimado como
seu filho, recebem um posto intermediário no engenho em troca do
afastamento de suas raízes negras. Essa negação será mantida de maneira
decisiva no Brasil, visto que até hoje, quando se fazem os censos
demográficos, boa parte da população que tem raízes negras não o admite
publicamente. A tensão mamelucos vs. indígenas se mantém em nossos dias
principalmente no que se refere à posse da terra, como na disputa de Raposa
Serra do Sol, situação em que os donos das mineradoras apelam à
nacionalidade “brasileira” contra às etnias macuxi, wapixana, ingarikó,
taurepang e patamona que detém a condição de populações originárias e
conseguinte direito à terra.
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Resumen: Este trabajo tiene por objetivo verificar en qué espacios se

legitima el elemento mestizo en el Brasil colonial, en una comparación con la
realidad de Hispanoamérica. Para dicha comparación, nos basaremos en
Historia del nuevo mundo – volumen 2: Mestizajes (1550-1640), de Carmen
Bernand y Serge Gruzinski (1999), y O povo brasileiro: a formação e o sentido
do Brasil, de Darcy Ribeiro (1995).
Palabras Clave: Hispanoamérica – Brasil – Mestizaje – Colonia –Legitimación
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RESUMEN
La Capoeira es una manifestación cultural de descendencia afrobrasileña, caracterizada por sus múltiples facetas, las cuales principalmente
están ligadas a los grandes procesos históricos-sociales, en los cuales ha
estado inmersa. Es aquí donde encontramos un gran potencial para el
desarrollo de la Capoeira como una practica educativa, alternativa al ámbito
formal, capaz de desarrollar de manera integral al ser humano.
PALABRAS CLAVES: CAPOEIRA, EDUCACIÓN, HISTORIA.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, vivimos en un mundo agresivo. En general las personas
están expuestas a intensos niveles de stress, inseguridad, angustia y violencia.
Paralelamente la tecnología ha reemplazado en gran parte las antiguas formas
de comunicación entre las personas. Con todo ello estamos cada vez más
inseguros los unos de los otros, apartados e incomunicados. Las nuevas
formas “virtuales” de relacionarnos, nos han desconectado de nuestra esencia
como seres sociales, hemos dejado de conocernos y comunicarnos.
Por ello, se precisan diferentes alternativas para recuperar aquella
condición y lograr así un desarrollo integral del ser humano. De este modo,
buscamos a través de la Capoeira, dar una alternativa de solución a esta
problemática de las relaciones interpersonales. Principalmente a partir de sus
diversas cualidades.
Cabe recordar, que la Capoeira es una manifestación desarrollada a
través de distintos procesos, los cuales buscan legitimar la lucha por la
emancipación negra. Es por ello, que ésta se transforma para una variada
gama de individuos es una forma de interacción con realidades marginales y
subalternas.
Es así, que desde el punto de vista teórico, la investigación busca
sustentar y desarrollar la Capoeira como:
i) Una verdadera práctica educativa transformadora, enfocada al
desarrollo en distintos ámbitos del ser humano.
ii)

Una herramienta capaz de contribuir al fortalecimiento de la
auto-estima del practicante a partir de una

perspectiva de

libertad.
iii) Una herramienta lúdica, entendiendo el “juego” como una
abstracción de la realidad.
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iv) Un mecanismo de integración cultural y reconocimiento de la
identidad latinoamericana.
El trabajo además pretende fomentar, una educación basada en la
multiculturalidad latinoamericana.
Todas las anteriores, en fin, demuestran la riqueza educativa que
compone la Capoeira
Desde el punto de vista de los objetivos, el trabajo se propone como
objetivo general, rescatar la Capoeira como una práctica educativa “alternativa”
al proceso formativo formal. Desde el punto de vista específico, i) analizar el
componente histórico-social de su origen y su evolución, ii) también, analizar el
contenido lúdico y de desarrollo psicológico; y finalmente, iii) describir la
potencialidad de la práctica de la capoeira en términos de cómo ésta genera
diversos cambios positivos en quien la practica.
I -CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
“A Capoeira nasceu
no gueto
E o mundo já ganhou
A Capoeira está livre
Deste sistema
opressor…”2768
ORÍGENES
El verdadero origen de esta arte/lucha llamada Capoeira es y seguirá
siendo una incógnita. La versión mayormente aceptada y conocida hace
referencia a un origen procedente de los negros africanos en su condición de

2768

Fragmento Ladainha Doutorado, Mestre Camaleão, Cd. Vai na paz de Deus.
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esclavos, quienes como forma de resistencia y liberación contra el dominio
señorial hacen uso de esta dinámica corporal.2769
Por otra parte, fiel a sus raíces culturales africanas, la Capoeira también
posee un origen mítico:
“<<Un bello atardecer iba tranquilamente Salomão, el
mas sabio de los reyes, por el camino de la vida y sin
pensarlo ni imaginarlo fue sorprendido por la boca de la
noche e interrogado por un encrucijada que cantaba desde el
bulto de una cabaça, bajo la cadencia marcada por el caxixi,
mediada por la acción de un dobrao, sobre la batuta de un
arco, comandado por un arame (berimbau!)… y proseguía
por la noche la voz de dolencia, mañosa, hechizando al
viandante… una canción de cuna que inicia el sueño e invita
al juego (jogo), lucha entre conciencia y sueño, entre magia y
el yo… Y hasta hoy continuo soñando con un ballet
maravilloso>>.- El negro Saci con el blanco Salomao,
enrollándose como cobras por el suelo para demostrar quien
puede mas… el ballet de la Capoeira de Bahia-.”2770
Según el Mestre Carlos Senna, discípulo de Mestre Bimba “la Capoeira
no surgió, no vino, no apareció. Simplemente brotó de los quilombos, generada
por la unión de la violencia de la raza blanca dominadora con la necesidad
físico-espiritual de defenderse de la raza negra esclavizada.”2771
PROCESO DE LEGITIMIDAD: DEL MARGEN AL CENTRO

2769

ATTUCH, Iara, Análise comparativa de grupos de Capoeira da Universidade Federal de Santa
Catarina a partir do ritual de batismo, NUER- UFSC (Santa Catarina) [online]. [citado 2011-01-31],
Disponible en: http://cfh.ufsc.br/~nuer/artigos/capoeira_iara.htm
2770
MARTIN, Pedro J. Ao Som do Berimbau, Madrid, Editorial Alas, 2003, P.21
2771
MARTIN, Pedro J. Id.
2443

Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7
de mayo 2011, Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 ISSN 2238-0078
____________________________________________________________________________

Es probable que la Capoeira sea fruto de un largo proceso a través de
los siglos, como síntesis de diversas manifestaciones2772 . Más allá de cual sea
el verdadero origen de la Capoeira, esta se tornó uno de los elementos más
importantes de la sociedad brasileña desde el siglo XVIII hasta la actualidad,
llegando hoy en día su extensión no solo por todo Brasil, sino además a todo el
resto del mundo.
No obstante, en ningún caso el proceso de desarrollo y
sobrevivencia de la Capoeira fue fácil, dado que desde sus inicios estuvo ligada
a la marginalidad. Consecuentemente “Debido a su origen subalterno, la
capoeira es tratada como práctica marginal”2773.
El carácter marginal de la Capoeira se mantuvo hasta cuando fue
incorporada por el Estado Novo como un símbolo de identidad nacional.
Incluso, a mediados de la década del cincuenta, el presidente Getúlio Vargas
llega a mencionar que la capoeira es el "único deporte verdaderamente
nacional"2774 .
El termino Capoeira, tal cual ocurrió con el batuque, una lucha
popular de origen africano, a lo largo de la historia ha sido utilizado para
designar no solo la práctica misma, sino también diversas manifestaciones o
prototipos sociales. Ladrones, bribones, rebeldes, “valentões”, luchadores,
entre otros personajes, han sido conocidos como grandes capoeiras, siendo
parte importante del desarrollo de esta. “El capoeira, bajo la misma insignia de

2772

BREDA, Omri, A Capoeira como pratica educativa transformadora, 2005 [online]. [citado 2011-0131], Disponible en: http://www.brincadeiradeangola.com.br, P. 8
2773
FILGUEIRAS, Joana, Tá tudo dominado: A institucionalizaçao da Capoeira. NUER- UFSC (Santa
Catarina) [online]. [citado 2011-01-31], Disponible en: http://cfh.ufsc.br/~nuer/artigos/capoeira.htm,
“Devido a sua origem subalterna, a capoeira é tratada como prática marginal até ser incorporada pelo
Estado Novo como um símbolo de identidade nacional. Vargas, em 1954, apresenta a capoeira como o
"único esporte verdadeiramente nacional". Traducido por el autor.
2774
FILGUEIRAS, Joana, Id.
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la manifestación que representa, se disloca entre las posiciones de vadio,
malandro, bandido, plebe, escoria, curandero, Mestre y héroe nacional”.2775
Besouro Mangangá, Manduca da Praia, Sete Mortes, Doze Homen,
Aberre, Totonho de Mare, Madame Satã, entre otros, han sido famosos no solo
por ser capoeiras sino también por sus grandes luchas, ya sea contra otros
capoeiras o contra la policía, lo cual les da un carácter de “héroes
populares”2776 . Incluso, según Attuch:
“Los capoeiras de esa época [a mediados del siglo XX]
generaban una diversidad de impresiones y opiniones, pues
al mismo tiempo en que eran temidos, disfrutando de una
imagen de rebeldes en artículos de diarios y en los escritos
de cronistas de la época, eran también admirados por su
valentía y habilidades.”2777
Encontramos, por otra parte en el siglo XIX, participación de
capoeiras tanto en ámbitos políticos como militares. En el año 1865 Brasil en
conjunto con Argentina y Uruguay declaran la guerra a Paraguay, apoyados por
Inglaterra. Gran parte de los batallones del ejercito brasileño son conformados
por capoeiras, quienes eran reclutados a la fuerza en las calles, o a quienes
eran esclavos capoeiras se les ofrecía la libertad al final de la guerra2778 . Otro
2775

MELICIO, Thiago, Mundos que a Boca Come Representações e produção de modos de ser na
alteridade do capoeira, Rio de Janeiro, 2009, P. 14
2776
JUNGERS Abib, Pedro R. Capoeira angola: cultura popular e o jogo dos saberes na roda, Campinas
– São Paulo, 2004, P.117-126
2777
ATTUCH, Iara, Análise comparativa de grupos de Capoeira da Universidade
Federal de Santa Catarina a partir do ritual de batismo, NUER- UFSC (Santa Catarina) [online].
[citado

2011-01-31], Disponible en: http://cfh.ufsc.br/~nuer/artigos/capoeira_iara.htm, “Os

capoeiras dessa época geravam uma diversidade de impressões e opiniões, pois ao mesmo
tempo em que eram temidos, desfrutando de uma imagem de desordeiros em artigos de jornais
e nos escritos de cronistas da época, eram também admirados por sua valentia e habilidades.”
Traducido por el autor.
2778

CAPOEIRA, Nestor, Capoeira- Pequeno Manual do Jogador, Rio de Janeiro, Record (RJ – SP), 5ª
edición, 1999, P.42
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hecho de conocida participación de los capoeira hace referencia a la “Guardia
Negra” la cual fue una especie de policía secreta, encargada de la protección
de la Princesa Isabel, frente a los adversarios de la corona, quienes eran
contrarios a un régimen monárquico2779 .
En 1890 la Capoeira adquiere dentro de la legislación brasileña una
diferenciación, frente a marginales y delincuentes en forma general, siendo
prohibida por ley. La capoeira solo pasa a ser una manifestación fuera de la
penalidad en el año 1940 a partir del decreto de ley nº 28482780 , donde por
consecuencia, desaparece del código penal de Brasil. Antes de eso, la
Capoeira o Capoeiragem sufría de una fuerte represión.
“El código penal de la Republica de los estados unidos de
Brasil por el decreto nº487 de Octubre de 1890, establecía
en su capitulo XIII –de los vagos y capoeiras- :<< Articulo
402. Hacer en las calles y plazas públicos ejercicios de
agilidad y destreza corporal conocidos por la designación de
Capoeiragem;

andar

en

desbandadas

con

armas

o

instrumentos capaces de producir una lesión corporal,
provocando tumulto o desorden, amenazando persona cierta
o incierta, o llevando a cabo temor de algún mal: pena de
prisión celular de dos a seis meses.>> <<Párrafo único. Es
considerado

circunstancia

agravante

que

el

Capoeira

pertenezca a alguna banda o malta (pandilla). A los jefes o
cabecillas se les impondrá doble pena. (…)>><<Articulo 404.
Si en este ejercicio de la Capoeira(gem) perpetrase
homicidio, provocase lesión corporal, ultrajase el pudor
publico y particular, y perturbase el orden, la tranquilidad o la

2779

LÍBANO, Carlos E. A Guarda Negra: a capoeira no palco da política, Revista: Brasil

- Edição nº 14 – Capoeira, P.41
2780

Decreto-Ley N º 2848 de 07.12.1940 modificada por la Ley N º 9777 de 26/12/98.
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seguridad publica o fuera encontrado con armas, le serán
otorgadas las penas que castigan esos crímenes.>>” 2781
Fue con la aparición de Mestre Bimba, quien creo la “Luta Regional
Bahiana” (que mas tarde recibiría el nombre de Capoeira Regional), y la
posterior fundación del "Centro de Cultura Física e Capoeira Regional", que la
Capoeira dio un salto desde la marginalidad hacia legalidad. Así también la
capoeira pasó de la calle a la academia. La vinculación que tuvo Mestre Bimba,
con personas de clase social media y de la aristocracia, contribuyó
notablemente a un auge de la Capoeira fuera del ámbito marginal.
PROCESO DE “EMBLANQUECIMIENTO”
Entre los discípulos de Mestre Bimba se pudieron contar desde
artesanos hasta médicos, los cuales inconscientemente ayudaron a mejorar la
visión que tenia la sociedad acerca de la Capoeira, ya no solo la practicaban,
negros, pobres, ladrones, rebeldes, sino también personas de oficio, letradas, y
había algo mucho mas importante, gran cantidad de ellos eran blancos2782 .
Este proceso de “emblanquecimiento”, fue en parte, responsable de la
posterior legitimación de la capoeira como manifestación cultural en la sociedad
brasileña. “Para ser legitimadas (…) el peculiar juego/lucha/danza que es la
capoeira - deben perder varias de las características que le son propias en
virtud de su origen étnico para adquirir otros trazos que las hagan mas
asimilables a los gustos de las clases dominantes. Podemos entonces
interpretar el surgimiento y expansión de la Capoeira Regional como un
“emblanquecimiento” de la capoeira tradicional (Angola)”.2783

2781

MARTIN, Pedro J. Op. Cit. P.25
FRIGERIO, Alejandro, Capoeira: De arte negro a deporte blanco, Revista Brasileira de Ciências
Sociais, 4(10), (1989), 85-98. P.87
2783
FRIGERIO, Alejandro, Op. Cit. P.85
2782
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“Con el pasar del tiempo, la cultura negra de la capoeira se
incorporo en la sociedad y pasó a influenciar la danza, las
artes marciales, el deporte, la música y la literatura. En
contrapartida sufrió influencias ajenas a ella y absorbió
modificaciones que la descaracterizaron, convirtiéndola en
bien de consumo, reglada e institucionalizada. No era mas el
malandro a “vadiar” su diversión en la calle, entre la cachaça
y la prostituta, pero si el atleta en la academia entrenando su
deporte.”2784

PROCESO DE EXPANSIÓN
A partir de la aparición de las primeras academias de Capoeira con
Mestre Bimba y Mestre Pastinha, “Bimba funda en el inicio de la década del 30
el "Centro de Cultura Física e Capoeira Regional", y Pastinha en 1941 funda el
"Centro Esportivo da Capoeira Angola"2785 , se da inicio a un proceso de
expansión, el cual no solo llegara a todo Brasil, sino también a múltiples países
alrededor del mundo.
En Salvador de Bahía, se encontraban iconos como Mestre Bimba y
Mestre Pastinha, que con sus respectivas academias comenzaban difundir de
manera más masiva la capoeira, realizando además diversos viajes a
2784

BREDA, Omri, A Capoeira como pratica educativa transformadora, 2005 [online].

[citado 2011-01-31], Disponible en: http://www.brincadeiradeangola.com.br, P. 8 Com o passar
do tempo, a cultura negra da capoeira se incorporou à sociedade e passou a influenciar a
dança, as artes marciais, o esporte, a música e a literatura. Em
contrapartida sofreu influências alheias a ela e absorveu modificações que a
descaracterizaram, transmutando-a em bem de consumo, regrada e institucionalizada. Não era
mais o malandro a “vadiar” sua brincadeira na rua, entre a cachaça e a prostituta, e sim o atleta
numa academia treinando seu esporte. Traducido por el Autor.
2785

FILGUEIRAS, Joana, Op.Cit.
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diferentes estados brasileños. En Rio de Janeiro, ya en la década de los 60
comienza un nuevo proceso, “A pesar de la existencia de capoeiristas
tradicionales en Rio, en 1964 comienza un fenómeno nuevo. Alumnos con poca
experiencia en Angola y en Regional se juntan y forman el grupo carioca que
vendría a llamarse Senzala y a influenciar mucho la Capoeira en el sur /
sudeste del país”2786 .
Paralelamente, y a partir de la década del 60 se llevaran a cabo
múltiples procesos migratorios:
“En São Paulo, a través de pioneros como Mestre Zé
de Freitas (…) se abrió espacio para la venida, en la década
del 60, de capoeiras que migran de Bahia buscando mejores
condiciones de vida. (…) En Curitiba, en 1973, la Capoeira se
implanta a través de Mestre Sergipe, después que Mestre
Eurípedes pasó por allá al inicio de la década del 70. (…) En
1975, con la llegada de Mestre Burguês, la Capoeira se
extiende en la ciudad. (…) En la década del 70 ocurre la
expansión de la Capoeira para Europa y E.U.A.”2787

Ya en la década del 50 podemos encontrar a quien fuera posiblemente
el primer capoeira en viajar al exterior, Mestre Arthur Emídio. Quien realizó
presentaciones en Argentina, México, Estados Unidos y Europa.2788 Por otra
parte en 1966 encontramos el registro de una presentación de Capoeira
realizada en Dakar, la capital de Senegal, por Mestre Pastinha y sus
alumnos.2789 De aquí en adelante, Mestres, Profesores, grupos, comenzarán a
2786

TAKEGUMA, Rui, "Capoeira - qual é a sua ?? Angola, Regional ou Contemporânea" [online].
[citado 2011-01-31], Disponible en: http://somaie.vilabol.uol.com.br/qualeesp.html
2787
TAKEGUMA, Rui, Id.
2788
BARROS de Castro, Mauricio, Na Roda da Capoeira, [online]. [citado 2011-01-31], Disponible en:
http://estudoscapoeira.blogspot.com/2010_01_30_archive.html
2789
FRAZÃO Conduru, Guilherme, As metamorfoses da capoeira: contribuição para
uma história da capoeira, Revista: Brasil - Edição nº 14 – Capoeira, P.32
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visualizar nuevos rumbos, ya sea dentro del continente americano, como
también hacia los demás continentes, especialmente Europa.
II – ATRIBUTOS DE LA CAPOEIRA
“Oi capoeira é inteligente, rápido e malicioso
velocidade na mente com tudo audacioso…”2790
La Capoeira sin duda alguna presenta beneficios a quien la
practica. Encontramos en ella un umbral que abarca desde aspectos físicos
hasta psicológicos y sociales. En primer lugar, por poseer una faceta
deportiva/arte marcial, la Capoeira presenta claras mejoras en la salud física de
quien la practica:
“[Capoeira](…) atributos: riqueza de movimientos
envolviendo

elongaciones,

relajamientos,

contracciones

isométricas e isotónicas; placer del balanceo ritmo (…)
solicitación neumo-circulatoria; establecimiento de reflejos de
auto

preservación

y

defensas

anti-traumáticas

y

la

consecuente abolición del miedo; activación sensorial y
motora de las vías de conducción inter neuronales y de los
centros de control cerebral y espinales; perfeccionamiento de
los mecanismos de equilibrio corporal; comprometimiento de
todo el cuerpo en el proceso de entrenamiento; mejoramiento
del sentido de localización espacial; desarrollo de la visión
periférica; globalización o integración de todos los sectores
orgánicos.”2791

2790

Fragmento Corrido Centro Cultural Senzala de Capoeira Mestre Peixinho, Cd. É Senzala!
2791
DECANIO Filho, Angelo Augusto, Informaçoes Gerais sobre a Capoeira da

Bahia,[Online], [citado 2011-01-31], Disponible en: http://capoeiradabahia.portalcapoeira.com,
“A capoeira pelos seus atributos: riqueza de movimentos envolvendo alongamentos,
relaxamentos,contrações isométricas e isotônicas; prazer do balanço ritmomelódico e o
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Son muchos quienes han dado cuenta de estos múltiples
beneficios, no obstante, no son los únicos, ni los que principalmente nos
convocan en esta investigación. Son sus beneficios tanto el aspecto social,
como psicológico, unidos a su componente histórico-social, como filosófico, lo
que tomara un importante papel a la hora de proponer la Capoeira como una
práctica educativa para el desarrollo integral del ser humano.
Basado en la teoría del capital de Bourdieu, Omri Breda nos da
algunas luces del potencial de la Capoeira: “La capoeira puede proporcionar a
los practicantes tanto consciencia política a través del conocimiento (capital
cultural), el respeto por la sociedad (capital simbólico) y hasta la posibilidad de
movilidad social (capital económico).”2792
Capital simbólico - Conforme el practicante se inserta
en medio de la Capoeira, un cambio importante se procesa
en su interior, el se siente poseedor de un capital simbólico.
Este poder se refleja en aumento del auto estima y
potencializa el poder transformador de este agente, que
generalmente

procura

pasar

sus

conocimientos

y

experiencias hacia adelante. (…) Capital cultural - A pesar de
envolvimento dos 3 aspectos do SER (corpo, alma e espírito); modificação estado de
consciência, abolindo os bloqueios; conscientes, subconscientes ou inconscientes, bem como
o estresse; solicitação pneumocirculatória;estabelecimento de reflexos de autopreservação e
defesas anti-traumáticas e a conseqüente abolição do medo; ativação sensorial e motora das
vias

de

condução

interneuronais

e

dos

centros

de

controle

cerebrais

e

espinhais;aperfeiçoamento dos mecanismos de equilíbrio corporal; comprometimento de todo o
corpo no processo de treinamento; aprimoramento do sentido de localização espacial;
desenvolvimento da visão periférica; globalização ou integração de todos setores orgánicos.”
Traducido por el Autor.
2792

BREDA, Omri, Op. Cit. P.3 A capoeira pode proporcionar aos praticantes tanto a

consciência política de seu
conhecimento (capital cultural), quanto o respeito da sociedade (capital simbólico) e até a possibilidade
de mobilidade social (capital econômico). Traducido por el Autor.
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ganar dinero o no, la capoeira retorna en beneficio intangible
para el individuo y su colectividad. (…) Capital económico - El
capoeira se sustenta haciendo shows, tocando em bandas,
dando

aulas,

charlas,

construyendo

instrumentos

de

percusión, escribiendo libros, gravando discos, preparando
físicamente actores de teatro o del cine.2793
Al poseer una historia marcada por la marginalidad y sobrevivencia, la
Capoeira entrega al individuo en primera instancia una noción de desigualdad
social. Viéndose de alguna manera identificado (o con un grado de empatía)
con el esclavo negro, aquejado por múltiples injusticias. Dando al capoeirista
(o capoeira por extensión) un “sentido de pertenencia histórico (vinculación con
el pasado) y social (vinculación con el presente)2794.
A través de la historia del esclavo, del marginal, el capoeira
distingue diversos procesos sociales, lo cuales incluso logra encontrar vigentes
en la sociedad actual, es así que desarrolla un pensamiento critico, una
capacidad de análisis, que lo llevará a tomar un papel activo en la sociedad,
siendo un ente capaz de transformar la sociedad. Por otra parte, en el
escenario más optimista, la Capoeira llevara a un reconocimiento de los
propios pueblos indígenas en cada lugar donde ésta se practique.
Es así que la Capoeira nos entrega herramientas en el desarrollo
social del individuo. Más aún, el capoeirista también sufrirá modificaciones en
2793

BREDA, Omri, Op. Cit. P.3 – 4 Capital simbólico - Conforme o praticante se insere no meio da
Capoeira, uma mudança importante se processa em seu interior, ele se sente detentor de um capital
simbólico. Este poder se reflete em aumento da auto estima e potencializa o poder transformador deste
agente, que geralmente procura passar seus conhecimentos e experiências adiante. (…) Capital cultural A despeito de ganhar ou não dinheiro, a capoeira retorna em benefício intangível para o indivíduo e sua
coletividade.(…) Capital econômico - o capoeira tira seu sustento fazendo shows, tocando em bandas,
dando aulas, palestras, construindo instrumentos de percussão, escrevendo livros, gravando discos,
preparando fisicamente atores de teatro ou cinema. Traducido por el Autor
2794
BREDA, Omri, Op. Cit. P.6, A capoeira dá ao praticante um senso de
pertencimento histórico (ligação com o
passado) e social (ligação com o presente).Traducido por el Autor
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su estado interno, en sus concepciones mentales, a partir del momento mismo
en el cual se reconozca como parte de esta manifestación.
TRANSE CAPOEIRANO
Al ser una manifestación con un gran componente lúdico, la
Capoeira se torna gratificante para el individuo, en cuanto éste logra abstraerse
de su realidad. Alexander Neill creador de la escuela Summerhill, nos señala
“Sólo cuando un niño ha jugado lo suficiente puede empezar a trabajar y a
encarar problemas”.2795Al igual que un niño, toda persona que ya ha pasado
esta etapa, debe tener un estado mental, bastante tranquilo y placentero, para
lograr enfrentar su realidad.
Es por ello, que en el momento de la práctica misma el capoeira
se transporta de su realidad, a un estado totalmente nuevo, donde deja de ser
un ente aislado y se transforma en un ente completamente integrado a una
colectividad mayor.
“El Capoeirista deja de percibir a si mismo como
individualidad consiente, fusionándose con el ambiente en el
que se de desarrolla el juego de capoeira. Pasa a actuar
como parte integrante del cuadro ambiental y actúa como si
conociese o percibiese simultáneamente pasado, presente y
futuro (todo que ocurrió, ocurre y ocurrirá), ajustándose de
forma natural, insensible e instantánea al proceso real.”2796
2795

NEILL, Alexander, Hablando sobre Summerhill, Editores Mexicanos Unidos, México, 1979, P.5
2796
DECANIO Filho, Angelo Augusto, Transe Capoeirano. Da modificação do estado

de consciência durante a prática da. Capoeira, Salvador/Bahia, Cepac – Coleção S. Salomão,
2002, P. 5, “O capoeirista deixa de perceber a si mesmo como individualidade consiente,
fusionando-se ao ambiente em que se desenvolve o jogo da capoeira. Passa a agir como parte
integrante do quadro ambiental e procede como se conhecesse ou apercebesse
simultaneamente passado, presente e futuro (tudo que ocorreo, ocorre e ocorrera a seguir),
ajustando-se natural, insensivel e instantáneamente ao proceso atua”l. Traducido por el Autor.
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Es precisamente a aquel estado modificado de consciencia que
Mestre Decanio (Medico, Profesor Universitario, Capoeirista alumno de Mestre
Bimba y una de las mayores personalidades de la Capoeira en la actualidad)
nombra como “Transe Capoeirano”. Mestre Decanio postula que “Bajo la
influencia del campo energético desarrollado por el ritmo-melodía ijexá y por el
ritual de la Capoeira, el practicante alcanza un estado modificado de
consciencia en que el SER se comporta como parte integrante del conjunto
harmonioso en el que se encuentra inserto en aquel momento.”2797
Parte importante de este estado modificado de consciencia lo
otorga la musicalidad de la cual la Capoeira es poseedora, esta herencia
proviene de tres sectores:
“1. De los africanos heredamos los movimientos
rituales fundamentales del candomblé: de los iorubás
recibimos el ritmo ijexá y la rima tonal a cada 3 estrofas; por
parte de los bantos recibimos el berimbau, el instrumento
fundamental.
2. Los portugueses nos donaron: a través de la danza
popular da chula, el uso de la improvisación (chula), del
pandero e de la viola.
3. Los brasileiros aportaron la nomenclatura de los
movimientos, los temas de los cantos (fondo cultural literofilosófico popular), el ritual, los métodos de enseñanza, las

2797

DECANIO Filho, Angelo Augusto, Informaçoes Gerais… Op.Cit. P.17 Sob a

influência do campo energético desenvolvido pelo ritmo-melodia ijexá e pelo ritual da capoeira,
o seu praticante alcança um estado modificado de consciência em que o SER se comporta
como parte integrante do conjunto harmonioso em se encontra inserido naquele momento.
Traducido por el Autor
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modificaciones fonéticas de los términos usados en los
cantos.”2798
Cabe destacar que durante el “transe capoeirano” el capoeira es
capaz de liberar diversas emociones y sentimientos, dejando de lado diversos
bloqueos, que puedan afectan un mejor desarrollo en variados ámbitos. Por
otra parte, el juego de Capoeira, es una situación de lucha permanente, no
obstante, al no envolver peligro implícito de una forma notoria, permite el
desarrollo de la auto-confianza y de los reflejos de adaptación a condiciones de
peligro.2799
Es debido a esta condición de constante cambio propia de la Capoeira
por lo que el individuo debe estar consciente de cada situación, de cada
momento. “El Capoeira necesita mantener continua sintonía con la mente del
compañero para detectar sus reales intenciones y así poder anticiparse a sus
gestos y movimientos, sea de floreio, sea de ataque o de esquiva. De esta
postura mental brota naturalmente el permanente acoplamiento del individuo
con el ambiente vecino.”2800
Paralelamente, una vez que el practicante logra entrar en el estado de
“transe capoeirano”, este ayuda a liberar las reacciones de adaptación a las
condiciones externas del freno de la consciencia y del miedo, transformándose
2798

DECANIO Filho, Angelo Augusto Id. P.1 1. Dos africanos herdamos os movimentos

rituais fundamentais do candomblé: dos iorubás recebemos o ritmo ijexá e a rima tonal a cada
3 estrofes enquanto os bantos nos ofereceram o berimbau, o instrumento fundamental. 2. Os
portugueses nos doaram: através a dança popular da chula, o uso do improviso (chula), do
pandeiro e da viola. 3. Os brasileiros forneceram a nomenclatura dos movimentos, os temas
dos cantos (fundo cultural literofilosófico popular), o ritual, os métodos de ensino, as
modificações fonéticas dos termos usados nos cantos. Traducido por el Autor.
2799

DECANIO Filho, Angelo Augusto Id. P.19 - 20
2800
DECANIO Filho, Angelo Augusto Id. P. 16 O capoeirista necesita manter contínua

sintonia com a mente do parceiro para detectar suas reais intenções e assim poder anteciparse aos seus gestos e movimentos, seja de floreio, seja de ataque ou de esquiva. Traducido por
el Autor.
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así en una herramienta de gran valor para el desarrollo de personalidades
saludables y estables2801 .
“Por ser la propia Libertad y la Felicidad de cada "SER"
la capoeira no cabe, no puede ser enclaustrada, en
reglamentos y conceptos herméticos, ni prisionera de
intereses mezquinos, comerciales o de otra naturaleza. La
capoeira ofrece una gama infinita de representaciones
motoras, de comportamiento y musicales; de aplicaciones
terapéuticas, pedagógicas, marciales y deportivas; además
de un perfeccionamiento físico, mental y del comportamiento
de cada practicante. Cada uno de nosotros crea una capoeira
personal, transitoria y mutable, evolutiva, procesual, como
todos los valores humanos y podrá ser imitada, jamás
reproducida en clones, como producto industrial de forma,
idéntica en todos detalles.”2802
III - CONSIDERACIONES FINALES
Desde que la Capoeira nace y se torna un elemento clave en la
sociedad brasileña, son diversas las mutaciones que ésta ha sufrido,
transformándose de una manifestación indiscutiblemente marginal, ha una
2801

DECANIO Filho, Angelo Augusto Id P.19 - 20
2802
DECANIO Filho, A.A. - A importância do transe capoeirano no jogo de Capoeira da

Bahia,

[online].

[Citado

2011-01-31],

Disponible

en:

http://capoeiradabahia.portalcapoeira.com/content/view/337/206/ “Por ser a própria Liberdade e
a Felicidade de cada "SER" a capoeira não cabe, não pode ser enclausurada, em
regulamentos e conceitos estanques, nem prisioneira de interesses mesquinhos, comerciais ou
de outra natureza. A capoeira oferece uma gama infinito de representações motoras,
comportamentais e musicais; de aplicações terapêuticas, pedagógicas, marciais e esportivas;
além do aperfeiçoamento físico, mental e comportamental de cada praticante. Cada um de nós
cria uma capoeira pessoal, transitória e mutável, evolutiva, processual, como todos os valores
humanos e poderá ser imitada, jamais reproduzida em clones, como produto industrial de
fôrma, idêntico em todos detalhes. Traducido por el Autor
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expresión completamente legitimada tanto en la sociedad brasileña como en el
resto del mundo.
Cabe destacar, que al ser la historia de la Capoeira, parte
importante dentro de la enseñanza de la misma, tanto en academias, grupos, o
diversas instancias, “Es imposible estudiar la Capoeira sin relacionarnos con la
esclavitud en Brasil, pues ella trae en su simbología la memoria de la
resistencia a la esclavitud a partir de la acción de los capoeiras, principalmente
en el siglo XIX, cuando fueron registradas diversas prisiones para esclavos
capoeiras”.2803 Dando así, un reconocimiento a la lucha constante por la
emancipación negra.
Por otra parte, día a día grandes cantidades de personas son excluidas
en el ámbito social, viéndose cada vez más disminuidas tanto en sus libertades
como en su individualidad. Es entonces, que ligado a su historia marginal la
Capoeira suple esta búsqueda de nuevas formas de expresión, con las que
identificarse.
Ahora, el desarrollo intelectual que se ha llevado a cabo entorno a la
Capoeira ha permitido la inclusión de ésta en diferentes sectores,
principalmente gracias a los beneficios físicos que ésta puede brindar.
A partir de ello son diversas las instancias en la cual la Capoeira
se ha visto envuelta en el ámbito educacional. No obstante, a nuestro parecer

2803

PIRES, Antônio Liberac C. S. A capoeira no jogo das cores: criminalidade, cultura,

e racismo na cidade do Rio de Janeiro (1890-1937). 1996. Dissertação (Mestrado) ¾ Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas/UNICAMP. Campinas, 1996. É impossível estudarmos a
capoeira sem relacionála com a escravidão no Brasil, pois ela traz em sua simbologia a
memória da resistência à escravidão a partir das ações dos capoeiras, principalmente no
século XIX, quando foram registradas diversas prisões de escravos capoeiras. Essa
representação social da capoeira se expressa tanto na memoria oral dos grupos quanto em
uma visão histórica da capoeira. Traducido por el Autor
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no se ha logrado aprovechar a cabalidad el enorme potencial de ésta, sobre
todo en el ámbito de la educación formal.
Pese a ello en la actualidad, especialmente en la educación “no
formal”, es donde encontramos un mayor auge de la Capoeira como practica
educativa:
“En gran parte de los proyectos de educación noformal

desarrollados

por

los

mas

diversos

tipos

de

instituciones en nuestro país, dirigidos para las poblaciones
de bajos ingresos, la capoeira aparece como una actividad
que es de mayor receptividad por parte de audiencia de los
niños y jóvenes marginados. Los resultados de esas
actividades educacionales con la participación de la capoeira
y otras manifestaciones de la cultura popular, donde la samba
también aparece con frecuencia, se considera excelente, en
opinión de la mayoría de los pedagogos y los educadores de
arte que participan en estos procesos debido a que permiten
el trabajo de valores como la auto-estima, respeto por los
demás, la solidaridad y auto superación entre otros
beneficios. Este es, sin duda, una oportunidad muy
importante para el uso de la capoeira y la samba como
procesos

educativos

orientados

a

los

sectores

más

desfavorecidos de la sociedad. "2804
2804

JUNGERS Abib, Pedro R, Op. Cit. P.151 Em grande parte dos projetos de

educação não-formal desenvolvidos pelos mais diversos tipos de instituições em nosso país,
voltados para as populações de baixa renda, a capoeira aparece como uma das atividades que
encontra maior receptividade por parte desse público de crianças e jovens marginalizados. Os
resultados obtidos por essas atividades educacionais envolvendo a capoeira, bem como outras
manifestações da cultura popular, nas quais o samba também aparece com muita freqüência,
são considerados excelentes na opinião da maioria de pedagogos e arte-educadores
envolvidos nesses processos, pois permitem que sejam trabalhados valores como a autoestima, o respeito pelo outro, a solidariedade e a autosuperação entre outros benefícios. Essa
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Es así que la Capoeira se transforma en una práctica educativa
capaz de fortalecer en variadas esferas a quien la practica, por una parte, en el
aspecto social, lleva al practicante ha desarrollar su capacidad de análisis
critico a partir del conocimiento de su historia, y por ende convertirse en un
ente transformador de la sociedad. Además, fortalece las relaciones sociales,
siendo además transversal en cuanto a clases sociales. Otro factor importante
es el desarrollo de la autoestima, como también una mejor adaptación a
nuevas situaciones, a raíz del carácter dinámico del juego de la Capoeira.
Otro factor que se torna importante en el desarrollo de esta
manifestación como practica educativa es su capacidad interdisciplinaria, ya
que por sus características y atributos ella puede ser tratada desde sectores
tales como la Historia, el Arte, la Música, la Sociología, la Psicología, la
Educación Física, entre otras, entregando así diversas herramientas en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Cabe destacar el auge característico de los últimos años, en
cuanto a un estudio más complejo acerca de la Capoeira, tratándola desde
diversas perspectivas. Es así que encontramos a Omri Breda con su método
“Brincadeira de Angola” basado en la enseñanza de la Capoeira en niños a
través de 4 pilares fundamentales: Naturalidad, Creatividad, Historicidad, y
Cooperación.
Por otra parte, encontramos trabajos desarrollados a partir de
carácter libertario de la Capoeira, exponente de ellos es Roberto Freire con su
Somaterapia, creada a partir de la teoría de William Reich y el anarquismo.2805

é sem dúvida, uma possibilidade muito importante de utilização da capoeira e do samba
enquanto processos educativos voltados às camadas menos favorecidas da sociedade.
Traducido por el Autor
2805

Soma: Tesao pela vida. Somaterapia, http://www.somaterapia.com.br/soma.jsp
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Esta terapia cual se verá desarrollada posterior y principalmente a través del
Colectivo Brancaleone, el cual fue creado en el año 1992, dirigido actualmente
por los somaterapeutas João da Mata, Jorge Goia e Vera Schroeder.2806 Ahora,
un nuevo trabajo surge a partir de éste a cargo de Rui Takeguma, quien
modifica los conceptos originales a partir de sus diversas experiencias, creando
así Soma Iê.
Es también preciso recalcar el trabajo llevado a cabo por el Mestre Luiz
Renato Vieira, a cargo del Grupo de Estudios de la Historia de la Capoeira.
Quienes llevan como principal objetivo organizar y dar continuidad a las
iniciativas de estudios e investigaciones que son desarrolladas a partir de la
fundación del Centro de Capoeira de la Universidad de Brasilia.2807
Ahora bien es preciso señalar la importancia de quienes fueran
alumnos de Mestre Bimba dentro de este apogeo intelectual, ya que, fueron
ellos quienes principalmente han venido desarrollando distintos trabajos.
Encontramos entre ellos nombres como Mestre Decanio, Mestre Senna, Muniz
Sodré “Americano”. Son muchos más quienes día a día realizan diversas
aportaciones al mundo de la Capoeira, solo hemos nombrado a quienes se nos
presentan como más cercanos.
Solo falta dar el paso decisivo que transformará a esta
manifestación en una potente herramienta educacional, desarrollada con fines
altruistas, capaz de unir no solo individualidades, sino también grandes
colectividades.
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RESUMO
Capoeira é uma manifestação cultural de origem afro-brasileira,
caracterizada por suas múltiplas facetas, que são principalmente ligadas às
grandes processos históricos e sociais, em que ela esteve envolvida. É aqui
onde nós encontramos um grande potencial para o desenvolvimento da
Capoeira como uma prática educativa, alternativa ao campo formal, capaz de
desenvolver de forma abrangente ao seres humanos.
PALAVRAS- CHAVE: CAPOEIRA, EDUCAÇÃO, HISTORIA
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ERA UMA CIDADEZINHA SÓ DE PRETOS2808: O PARENTESCO
RITUAL COMO ESTRATÉGIA SOCIAL TECIDA NO PERÍODO PÓSEMANCIPAÇÃO.

Maria do Carmo Moreira Aguilar
Email: duduginei@yahoo.com.br
Mini-currículo:
Mestranda em História pela UFRGS. Licenciada em História pelo Centro
Universitário La Salle. Tem experiência em pesquisa nas áreas de História da
África. História do Brasil e Rio Grande do Sul, na temática Escravidão, Afrodescendência. Memória e Identidade.
RESUMO:
As relações de compadrio e apadrinhamento, existentes desde a
escravidão, possibilitaram no período pós-emancipação o aumento de
oportunidades, conformação e fortalecimento de comunidades negras em
várias áreas do país. Na comunidade remanescente de quilombo Manoel
Barbosa situada em Gravataí/RS, o apadrinhamento entre amigos e parentes
possibilitaram a manutenção e o fortalecimento de laços de solidariedade já
existentes.
PALAVRAS-CHAVE: Comunidades remanescentes
compadrio; apadrinhamento; laços de solidariedade.

de

quilombo;

INTRODUÇÃO:
O objetivo do presente trabalho será, a partir de algumas obras,
analisar o estabelecimento de redes de parentesco fictício ou compadrio no
período de desagregação do sistema escravista. Neste texto as redes sociais
serão pensadas tanto em intercâmbio efetivo, uma construção de vínculos no

2808

Trecho da entrevista realizada com Idalina Barbosa da Silva, 81 anos, no dia
10 de maio de 2005 por Ana Paula Comin de Carvalho, Vinicius Pereira de Oliveira e
Vera Regina Rodrigues da Silva retirada do Relatório Sócio-histórico antropológico de
Manoel Barbosa, p. 77
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qual o indivíduo ganha sentido dentro da sociedade, como também em formas
de resistência de famílias negras no período pós-abolição.
O texto está dividido em duas partes. A primeira delas se refere às
interpretações de alguns pesquisadores acerca dos significados, para os
indivíduos envolvidos, do parentesco sanguíneo e fictício no decorrer dos
séculos XVIII e XIX. Nesta parte inicial, abordaremos também os significados
dos laços de parentesco fictício para os cativos, e a sua utilização para
melhorar suas vidas dentro da instituição escravista.
Na segunda parte, priorizaremos a análise da trajetória e a utilização
de estratégias de uma família de ex-escravos e seus descendentes, para
territorializar-se, no período pós-abolição, em Gravataí-RS. Nestas estratégias
incluíam-se laços de parentesco sanguíneo e fictício e relações de clientelagem
com seus ex-senhores. A família em questão é a estabelecida a partir da união
de Manoel Barbosa e Maria Luiza Paim de Andrade, casal fundador da então
comunidade remanescente de quilombo2809 de Manoel Barbosa2810 . Esta
análise será norteada pelo relatório antropológico, histórico e geográfico2811 da
comunidade negra de Manoel Barbosa

PARENTESCO SANGÜÍNEO E FICTÍCIO NO BRASIL COLÔNIA E
IMPÉRIO: ALGUNS ASPECTOS
Para diversos autores2812 , cujas pesquisas históricas versam sobre o
Brasil colonial ou Império, a família apesar de sua abrangência não dava conta
de toda a complexidade da sociedade, daí a importância das redes sociais,
estruturas que uniram vários indivíduos por um aspecto comum. Para estes
autores a rede não era só uma união de indivíduos, mas um entrelaçamento de
2809

Este conceito será discutido mais adiante.
Esta comunidade foi reconhecida como remanescente de quilombo em 2004. O relatório
antropológico, histórico e geográfico desta comunidade foi publicado em 2006, e hoje aguarda o término
do processo de demarcação e titulação do seu território.
2811
OLIVEIRA, Vinicius Pereira de Oliveira et al. A resistência através da permanência:
relatório antropológico, histórico e geográfico sobre a comunidade negra de Manoel Barbosa. Porto
Alegre. 2006.
2812
Ver Schwartz (2001); Fragoso (2000) e Mattos e Rios (2005)
2810
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intercâmbios, vínculos, trocas, circulação de bens imateriais e serviços. As
redes seriam um dos “expedientes” pelo qual a sociedade organizava as suas
hierarquias. Um dos meios de formar tais redes seria via casamentos ou
compadrio.
Neste sentido, o compadrio, para sociedade cristã, representava o
estabelecimento de laços espirituais entre os envolvidos no ritual. Esses
vínculos perpassavam o campo espiritual, atingindo uma dimensão social. O
batismo poderia ser usado “para reforçar os laços de parentesco, solidificar
relações com pessoas de classe social semelhantes, ou estabelecer vínculos
verticais entre indivíduos socialmente desiguais”

2813

. O parentesco sanguíneo

e fictício foi um importante recurso na produção do poder.
Em análise das famílias de Santena, Giovanni Levi demonstra que a
noção de família perpassa o “restrito núcleo co-residente”. O autor fala de
família “no sentido de grupos não co-residentes, mas interligados por vínculos
de parentela consangüínea ou por alianças e relações fictícias”

2814

. Assim, a

família perpassava os laços consangüíneos, transformando-se, muitas vezes,
em extensas redes sociais. A partir do parentesco fictício ou compadrio “(...) se
estabeleciam compromissos de lealdade e de proteção, ou seja, trata-se de
uma linguagem de negociação, porém devidamente hierarquizada” 2815.
Em análise das redes familiares dos séculos XVIII e XIX, Martins afirma
que “a política matrimonial parecia fundamental, particularmente a habilidade
em combinar casamentos endogâmicos no interior do grupo familiar – além dos
aspectos culturais, uma estratégia importante para a proteção do patrimônio e
heranças –” 2816
Na sociedade colonial o casamento poderia funcionar como a
renovação de laços entre facções da mesma família, formando uma rede que
poderia começar na casa grande e se estender até a senzala, constituindo com
2813

SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001, p. 266.
LÉVI, Giovanni. A Herança Imaterial. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, p. 98.
2815
FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Capitão Manuel Pimenta Sampaio, senhor do Engenho do
Rio Grande, neto de conquistadores e compadre de João Soares, pardo: notas sobre uma hierarquia
social costumeira: Rio de Janeiro, 1700 – 1760 In: Na Trama das Redes, p. 243-294, 210, pp.266.
2816
MARTINS, Maria Fernanda. Os tempos de mudança: elites, poder e redes familiares no
Brasil, séculos XVIII e XIX. In: Conquistadores e Negociantes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2007, p. 403-434.pp. 423.
2814
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isso um conjunto de relações sociais (direitos e obrigações) formada pela rede
clientelar. Patrão-proteção e cliente-lealdade, com isso, direitos e obrigações
recíprocas. Para Xavier e Hespanha:
Relações do tipo clientelar que, apesar de serem
informais,
apareciam,
pela
obrigatoriedade
da
reciprocidade acrescentada (impossível de elidir), como o
meio mais eficaz para concretizar não só intenções
políticas individuais, como para estruturar alianças
políticas socialmente mais alargadas e com objetivos mais
duráveis 2817
Assim, na relação patrão-cliente o benfeitor deve evitar a avareza, em
contrapartida o beneficiário deve evitar a cobiça. Pois, se o inferior está
obrigado pela economia de gratidão a uma racionalização da troca, o superior
também está em virtude de se subordinar a economia do dom2818. E essas
duas economias se integram numa regra geral de troca de vantagens em uma
sociedade onde a desigualdade era um traço constitucional e naturalizado.2819
Seja como for, “através de tais redes podemos vislumbrar um dos
expedientes pelo qual a sociedade organizava as suas hierarquias”

2820

. No

interior das redes, os parentes rituais sabiam cada um o lugar a ocupar,
levando em conta suas diferenças sociais. Um seria o cliente e o outro o
patrão. “Através do batismo, compromissos eram renovados, assim como a
hierarquia interna da casa” 2821.
As redes clientelares não eram habitadas apenas por senhores, elas
poderiam

perpassar a casa grande e serem conformadas também nas

senzalas. Em nossa sociedade foi necessário haver um espaço de negociação

2817

XAVIER, Ângela B. & HESPANHA, Antônio M. As redes clientelares. In: MATTOSO, J.

(dir.) História de Portugal- Vol. 4, O Antigo Regime. Lisboa: Estampa, p. 339-349, 1998, pp.340
2818

Na sociedade do antigo regime o dom fazia parte de um universo normativo que tirava a
espontaneidade e o transformava em unidade de uma cadeia infinita de atos beneficiais, que constituíam
as principais fontes de estruturação das relações políticas. O dar integrava um trio de obrigações: dar;
receber e restituir, esses atos alicerçavam a natureza das relações sociais como também das relações
políticas.
2819
Idem nota número onze.
2820
FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Capitão Manuel Pimenta Sampaio, senhor do Engenho do
Rio Grande, neto de conquistadores e compadre de João Soares, pardo: notas sobre uma hierarquia
social costumeira: Rio de Janeiro, 1700 – 1760. In: Na Trama das Redes, p. 243-294, 210, pp. 276.
2821
Idem nota número quatorze
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entre senhores e escravos2822 . Assim, organizada em redes a hierarquia social
ganha novo colorido. Para Fragoso:
Uma das maneiras do estabelecimento dos pactos
entre senhores e escravos era a linguagem do parentesco
fictício ou compadrio. Através dele se estabelecia
compromissos de lealdade e proteção, de cliente e patrão,
ou seja, trata de uma linguagem de negociação, porém
devidamente hierarquizada. Assim, a propriedade cativa
podia se aproximar de relações clientelares. Talvez não
fosse por acaso que, nas plantations, prevalecessem
compadrios nos quais os cativos eram batizados pelos
próprios companheiros de propriedade. 2823
Nesta direção, Schwartz informa que através da articulação de práticas
como casamento e compadrio, “negros livres e libertos se uniam a escravos de
diferentes senhores constituindo laços duradouros de parentesco ampliado,
ritualístico e consensual.”

2824

Porém, como destaca Fragoso, os espaços de

sociabilidade dos escravos podiam ultrapassar as cercas das senzalas, mas
não ultrapassava os limites das redes a qual o senhor estava inserido. Fragoso
afirma ainda que este fenômeno, ao menos em tese, “forçava que a vida dos
cativos transcorresse dentro de tal rede como se fosse uma espécie de

2822

A História Social, introduzida no Brasil, sobretudo a partir da década de 1980, influenciada
pela Nova História Francesa, dentre outros, operou amplas transformações no entendimento da
escravidão. Para os pesquisadores da “História Social” as relações escravistas são complexas e
dinâmicas, estando senhores e escravos inter-relacionados e interdependentes. Os autores desta corrente
historiográfica valorizam o escravo enquanto agente histórico, vendo nele parte ativa da sociedade
escravista. Assim, tanto escravos como os Srs.“manipulam e transigem no sentido de obter colaboração
um do outro, buscam cada qual, com os seus objetivos, recursos e estratégias – os modos de passar a
vida” (REIS e SILVA, 2005: 16). Superando com isso as generalizações mais esquemáticas a que
estávamos obrigados até pouco tempo atrás. “No Brasil como em outras partes, os escravos negociavam
mais do que lutaram abertamente contra o sistema. Trata-se de um heroísmo prosaico de cada dia”(REIS e
SILVA, 2005: 11). Os pesquisadores da “história social” vêem o escravo como sujeito de sua história,
procurando capturar o seu cotidiano fazendo emergir os espaços de autonomia, mobilidade e
sociabilidade utilizados pelos cativos como forma de resistência ao trabalho compulsório. Fugindo,
portanto, de modelos rígidos e da forma que a historiografia encarava a escravidão, olhando para o
escravo de forma alternada como herói ou vítima, mas sempre vendo nele um mero objeto. Para Chalhoub
(2003: 42) “a violência da escravidão não transformava os negros em seres “incapazes de ação
autonômica”, nem em passivos receptores de valores senhoriais, nem tampouco em rebeldes valorosos e
indomáveis”.
2823
FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Capitão Manuel Pimenta Sampaio, senhor do Engenho do
Rio Grande, neto de conquistadores e compadre de João Soares, pardo: notas sobre uma hierarquia
social costumeira: Rio de Janeiro, 1700 – 1760 In: Na Trama das Redes, p. 243-294, 210, pp.266.
2824
SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001.
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microcosmo da sociedade colonial, ou uma de suas aldeias, pois nela tínhamos
as diferentes relações sociais presentes na sociedade ao redor”

2825

.

Ao analisar as relações de compadrio, Florentino afirma que:
A família escrava se abria, pois, e, no contexto
especifico da escravidão, tal abertura tinha um sentido
eminentemente político. Na verdade, o que se buscava
era aumentar o raio social das alianças políticas e, assim,
de solidariedade e proteção, para o que se contava
inclusive ex-escravos, escravos pertencentes a outros
senhores e, em casos eventuais, com alguns
proprietários. 2826
Para Florentino “o sacramento do batismo foi uma oportunidade
aproveitada pelos cativos para tecer laços de proteção e ajudas mútuas ” 2827.
O autor afirma ainda, que os laços parentais entre os cativos ultrapassavam a
consanguinidade, uma vez que as práticas nominativas estavam baseadas no
resgate e manutenção de vivências e relações que ultrapassavam o núcleo
familiar consangüíneo. Envolvendo além do pai, mãe e filhos, outros parentes
como tios, tias, avós etc. Nesta direção, Moreira em análise de escravos “nos
espaços urbanos” de Porto Alegre entre os anos de 1858 á 1888, afirma que:
A idéia de família, que muitos dos escravos e
libertos que encontramos nos documentos tinham,
extrapolava os laços consangüíneos e parecia unir
indivíduos ligados a um passado comum, como a herança
africana. Tentando ultrapassar várias barreiras que
tornavam duas experiências precárias e sofridas, os
libertos encontravam apoio nas redes de sociabilidade
criadas pela vizinhança, a qual se cruzava,
complementando-se com a estrutura familiar. 2828
Assim, Schwartz em análise das relações de compadrio em Curitiba-PR,
afirma que:
2825

FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Capitão Manuel Pimenta Sampaio, senhor do Engenho do
Rio Grande, neto de conquistadores e compadre de João Soares, pardo: notas sobre uma hierarquia
social costumeira: Rio de Janeiro, 1700 – 1760. In: Na Trama das Redes, p. 243-294, 210, pp.270.
2826
FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e
tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c.1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, pp. 90.
2827
FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e
tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c.1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, pp. 92.
2828
MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Os cativos e os homens de bem: experiências negras no
espaço urbano. Porto Alegre: EST, 2003, p. 275.
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De meados do século XVIII á década de 1870,
quando se escolhiam escravos, na maioria dos casos não
eram escravos do mesmo proprietário do batizado. Essa
situação expressava o tamanho relativamente pequeno
dos latifúndios escravistas da área e também indica a
capacidade dos escravos de formar laços além dos limites
da propriedade, diante das tentativas estruturais de limitar
esses laços. Embora tenha havido variações de um lugar
para outro e de uma época para outra, e mesmo de
latifúndio para latifúndio, acredito que os padrões de
seleção indicam uma participação considerável dos
próprios escravos na escolha dos padrinhos de batismo.

2829

Os cativos também poderiam tecer laços verticais.

Ainda que se

valorizasse o padrinho escravo, alguns pais não desconsideravam a
possibilidade de constituir relações com indivíduos em condições mais
favoráveis. Assim, os cativos “buscavam aumentar o seu raio de ação social e
sua rede de solidariedade, jogando ora com padrinhos escravos e libertos, ora
com escravos e brancos”. 2830 Para os escravos, o que estava em jogo, era a
utilização da instituição do compadrio ao seu favor, melhorando a sua própria
situação, ou para solidificar os laços de família. Cabe lembrar que, ao longo
dos séculos as práticas de compadrio e os jogos sociais dos agentes nela
envolvidos, sofreram alterações, elas perpassaram o período escravista,
estando presente no período pós-emancipação, utilizado como estratégia de
fortalecimento da família negra frente à sociedade.
COMUNIDADE MANOEL BARBOSA: ALGUNS ASPECTOS
A comunidade remanescente de quilombo Manoel Barbosa situa-se na
localidade do Barro Vermelho, Zona rural de Gravataí-RS, próxima a General
Motor’s, na qual se chega através da BR-290. Residem nesta comunidade
aproximadamente 20 famílias negras2831 ligadas por laços de consanguinidade,
2829

SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001, pp.282-283.
CARDOSO, Raul Róis Schefer. Escravidão rural: Formação de um território negro no
Vale do Caí, RS 1870/1888. Porto Alegre, EST edições, 2007, p. 58.
2831
Este dado foi retirado do Relatório Sócio Histórico Antropológico da comunidade elaborado
em 2005.
2830
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parentesco ou casamento. Em geral essas famílias residem neste território
desde que nasceram, embora alguns tenham saído por conta de oportunidades
de trabalho ou casamento, formando um fluxo constante ao longo das
gerações. Estas partidas não comprometeram, a princípio, os vínculos que
esses sujeitos estabeleceram com seu território de origem.
Sabe-se que o início da ocupação deste espaço remonta ao período
final do século XIX, com o casal Manoel Barbosa e Maria Luiza se fixando na
área em questão, eles tiveram uma família numerosa, conforme mapa
genealógico2832 abaixo

Na memória dos membros dessa coletividade, o acesso a terra ocorreu
em duas partes; através de doação feita pela madrinha de Maria Luiza e a
outra parte comprada por Manoel Barbosa. Há no Relatório Sócio Histórico
Antropológico da comunidade, a cópia de uma escritura de parte do território
que data 27 de agosto do ano de 1896, mas provavelmente esta data pode ser
apenas a da regularização de uma ocupação já existente2833 . Outro fato
presente na memória do grupo é que o casal teria sido escravo. Os depoentes
não apontaram de quem Manoel Barbosa foi escravo, quanto a Maria Luiza
teria escrava de Isaura Barbosa, da qual teria ganhado parte da terra que seus
descendentes habitam. Fato presente no relato de Antônio Francisco
Barbosa2834 , neto do casal.
2832

80.

Este mapa foi retirado do Relatório Sócio Histórico Antropológico de Manoel Barbosa, p.

2833

Há indícios que aponta para esta probabilidade no Relatório Sócio Histórico Antropológico
da comunidade.
2834
Trecho da entrevista realizada no dia 11/05/2005 com Antonio Francisco Ramos Barbosa de
76 anos neto de Manoel Barbosa e Maria Luiza, pelos pesquisadores Vinicius Pereira de Oliveira e Ana
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Ela [Maria Luiza] foi criada por Isaura Barbosa. Era
escrava. Foi criada duas. Uma herdou pelas áreas de
Tramandaí e a falecida minha avó herdou as terras na
área aqui. Isaura Barbosa que criou ela. Deu e fez
escritura e tudo, em 1806, que eu não sei onde está.
Antônio Francisco2835 recorda ainda, o nome do senhor de escravos a
quem sua avó pertencia.
Francisco: – A minha avó foi escrava dos Vargas. A
mãe da minha mãe.
Ana Paula: – Albertina, foi escrava também?
Francisco: Foi escrava dos Vargas.
Idalina: – Quase todos trabalharam para eles.
Francisco: – Lourenço também foi escravo. Eles
botavam os escravos
de molho na água pelo pescoço amarrado na
corda.
O casal se fixou no território, levando em conta a escritura que aponta
o ano 1896, em um período imediato a abolição, e ali constituíram família e
formaram juntamente com outros territórios uma rede de sociabilidade negra.
Na região de Gravataí, ainda no período escravista os negros mantiveram
diversas relações com os setores senhoriais. Constituindo um território tecido
de relações sociais e econômicas, onde viviam tipos diversos e que persistiram
no período pós-abolição.
No decorrer da primeira metade do século XX a economia de Gravataí
era predominantemente agropecuária, com o município figurando entre um dos
maiores produtores de mandioca, e de sua farinha, no Rio Grande do Sul. A
fabricação da farinha de mandioca era feita em unidades artesanais, chamadas
de atafonas.

2836

No entanto, grande parte dos produtores de mandioca não

possuía estas unidades de processamento, o que os deixavam na dependência
Paula Comin de Carvalho. A entrevista está contida na p. 20 do Relatório Sócio Histórico Antropológico
da comunidade.
2835
Trecho da entrevista coletiva realizada com os integrantes da comunidade de Manoel
Barbosa em 07/01/2006 por Ana Paula Comin de Carvalho, Vinícius Pereira de Oliveira e Vera Regina
Rodrigues da Silva. Os entrevistados citados são Antonio Francisco Ramos Barbosa, 76 anos e Idalina
Barbosa da Silva, 81 anos.
2836
FONSECA, Cezar Dutra. RS: economia & conflitos políticos na República Velha. Porto
Alegre: Mercado aberto, 1983.
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de quem as possuía. Os proprietários das atafonas, de maneira geral,
obtiveram grandes lucros, apropriando-se de uma parcela considerável da
produção, como aponta o relato de Idalina Barbosa da Silva2837 , informando
que a família, na condição de produtora de mandioca, experimentou esta
desvantagem.
A gente levava a mandioca e fazia farinha [...] a
gente levava lá [referindo-se aos donos das atafonas] e
dava uma ajuda para eles ou dava o terço daquilo que a
gente levou. A metade para eles e a metade pra gente. Aí
eles faziam para gente aquela farinha. Levava uma
carreta de mandioca, a metade era a nossa, a metade era
para eles. Trabalho, né.
Para melhorar a alimentação o casal cultivava legumes e verduras,
cujo excedente, quando existia, era vendido. O dinheiro conseguido era
utilizado para pagamento dos impostos e advogados que tratavam da
regularização do território. A família de Manoel Barbosa, apesar da estabilidade
e da fixação no território logo após a abolição da escravidão, não se livrou das
normas jurídicas relativas a propriedade da terra e impostos que tanto
dificultaram o acesso à propriedade como também sua manutenção pelos
recém-libertos2838 . O pagamento dos impostos estabelecidos sob a égide
republicana que vinham, mais das vezes para comprometer a transmissão de
herança das propriedades, bem como o pagamento das custas da
regularização fundiária parece ter sido motivo de angústia para esta família. Os
relatos de Eva2839(única filha do casal Manoel Barbosa e Maria Luiza,
fundadores da comunidade, ainda viva) e Idalina2840 (neta do casal) apontam
nesta direção.
2837

Trecho da entrevista coletiva realizada no dia 10/05/2005, pelos pesquisadores Vinicius
Pereira de Oliveira e Ana Paula Comin de Carvalho. A entrevistada do trecho citado é Idalina Barbosa da
Silva, a entrevista está contida na p. 108 do Relatório Sócio Histórico Antropológico da comunidade.
2838
MATTOS, Hebe Maria e RIOS, Ana Maria L. Memórias do cativeiro: família, trabalho e
cidadania no pós- abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
2839

Trecho da entrevista coletiva realizada no dia 10/05/2005, pelos pesquisadores Vinicius
Pereira de Oliveira, Ana Paula Comin de Carvalho e Vera Regina Rodrigues da Silva. A entrevistada do
trecho citado é Idalina Barbosa da Silva, a entrevista está contida na p. 108 do Relatório Sócio Histórico
Antropológico da comunidade.
2840
Trecho da entrevista coletiva realizada no dia 07/01/2006, pelos pesquisadores Vinicius
Pereira de Oliveira, Ana Paula Comin de Carvalho e Vera Regina Rodrigues da Silva. A entrevistada do
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Eva: Eles trabalhavam para pagar os impostos.
Passavam mal para pagar os impostos. [...]. O falecido
meu pai trabalhava muito. Tem gente que dizia que não,
não era dele {referindo-se a terra]. Coitadinho do meu pai.
Trabalhava muito, lutava muito.
Idalina: Mamãe socava mamona quase a noite toda
para fazer azeite para vender para as freiras. Naquele
tempo não tinha luz, usava azeite de mamona. Só fazia
dinheiro para pagar advogado.
Pagar os impostos e regularizar a posse da terra significava a
estabilidade da família e a manutenção da área transformada em “espaço
banal”, no qual as pessoas viviam seu cotidiano e reproduziam formas de vida
coletiva, identificadas por sua história comum e marcada por um sentimento de
pertencimento. 2841
Penetrar no emaranhado de relações estabelecidas entre os membros
da família de Manoel Barbosa e os grandes fazendeiros da região não é tarefa
fácil. Seja como for, o passado dos membros desta coletividade e o de seus
lindeiros está entrelaçado, uma vez que diversos destes vizinhos fazendeiros,
foram, em algum momento, senhores escravistas de membros deste grupo. A
comunidade de Manoel Barbosa soube articular com eficácia os vínculos
verticais estabelecidos com a família dos Vargas e dos Fonseca, que são
grandes proprietários de terras e antigos senhores de alguns membros dessa
coletividade, e após a emancipação continuaram a trabalhar para estas
famílias. Como aponta o relato de Idalina Barbosa2842
Idalina: Aí fiquei aqui no Barro Vermelho mesmo,
no meio das fazendas,
cuidando criança.
Ana Paula:- E que fazendas a senhora trabalhou?
Idalina:- Fonseca.
Vera: – É próximo daqui?
Idalina:- É. Fiquei muito tempo com eles.
trecho citado é Eva Barbosa da Silva, a entrevista está contida na p. 20 do Relatório Sócio Histórico
Antropológico da comunidade.
2841
SANTOS, Milton. O retorno do território. In: OSAL: Observatório Social de América
Latina. Año 6 no. 16 (jun.2005- ). Buenos Aires: CLACSO, 2005, p.7.
2842
Entrevista realizada com Idalina Barbosa da Silva, 81 anos, no dia 10/05/2005 por Ana
Paula Comin de Carvalho, Vinicius Pereira de Oliveira e Vera Regina Rodrigues da Silva, a entrevista
está contida na p. 115 do Relatório Sócio Histórico Antropológico da comunidade.
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Ana Paula:- E a senhora morava lá?
Idalina:- É. Ficava lá.
Ana Paula; – Trabalhava lá e morava lá?
Idalina:- Só vinha em casa de quinze em quinze
dias e já voltava. Era
assim de primeiro.
Ana Paula:- E só nas fazendas dos Fonseca ou a
senhora trabalhou em
outras?
Idalina:- É. Trabalhei mais com toda a família deles.
Trabalhei com os filhos deles também, dos Fonseca.
Depois de grande é que eu não quis mais, ganhava pouco
e fiquei ladina
Estas relações instituídas com os grandes proprietários de terra, ainda
que desiguais, garantiram a conformação e a manutenção do território por esta
coletividade. A historicidade da comunidade Manoel Barbosa, está inserida
dentro da realidade do negro no período pós-abolição. Nesta historicidade
encontram-se as redes de sociabilidade negra, responsáveis por interações
sociais que solidificam e sustentam laços de parentesco e outras alianças,
como o apadrinhamento. Essa rede relacional que pode ser pensada como
uma estratégia de fortalecimento do grupo, com o passar do tempo e unida a
uma historicidade, forjou “grupos sociais e culturais diferenciados.”

2843

Pesquisas históricas recentes, a partir da utilização de ampla
documentação, vem demonstrando aspectos importantes acerca da família
escrava. A emergência desta realidade evidenciou a constituição de redes de
relações ampliadas constituídas entre grupos negros não somente a partir de
laços de consangüinidade, mas também devido a laços de compadrio. Através
da articulação de tais práticas como casamento e compadrio, Schwartz afirma
que “negros livres e libertos se uniam à escravos de diferentes senhores
constituindo

laços

duradouros

de

parentesco

ampliado,

ritualístico

e

consensual.” 2844
Para exemplificar; os pais de Maria Luiza Paim de Andrade, Eva e
Fabrício casaram-se em 24 de maio de 1870, porém, de acordo com o registro
2843

ARRUTI, José Maurício Andion. “A emergência dos "remanescentes": Notas para o
diálogo entre indígenas e quilombos.” In: Mana. Estudos de antropologia social. PPGAS - UFRJ. 3/2.
Rio de Janeiro: PPGAS, 1997.
2844
SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001.
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expedido pela igreja, os dois já viviam “amasiados”, mesmo sendo escravos de
senhores diferentes. A oficialização das uniões, sobretudo a oficialização de
uma união como esta, evidencia o esforço dos cativos para manter a
estabilidade dessas uniões, ainda que vivendo em propriedades de senhores
diferentes. Assim, os laços de parentesco fictício, como o casamento e o
apadrinhamento, foram fatores importantes para a conformação e manutenção
da família negra, e em alguns casos, como da família de Manoel Barbosa,
contribuiu para sua territorialização. Como aponta os relatos abaixo:
Antônio2845 : Ela {Maria Luiza} foi criada por Isaura
Barbosa. Era escrava.
Idalina2846: A vovó {Maria Luiza} era babá das
crianças dos Vargas. Ela até amamentou para a madrinha
dela. E a madrinha dela que deu cinco hectares de terra
para ela. Era a Madrinha dela.
Não era incomum, apesar de não ser regra, que escravos e seus
descendentes recebessem permissões para ocuparem parcelas das terras de
seus senhores, ou mesmo as herdassem juntamente com outros bens no
momento de sua morte. Como aponta, por exemplo, o Testamento de Joaquim
Roberto Martins e sua esposa Anna Emília de Quadros2847 datado de 1874,
nele eles informam que;
Declaramos todos os nossos escravos libertos, a
saber depois do falecimento de eu, minha mulher e nosso
filho Firmino, ficará para auxílio dos mesmos escravos a
nossa casa de morada, com o campo do capão do João
para cima até fazer divisão com os campos do nosso
compadre Antonio Pereira de Quadros.
No caso da então escrava Maria Luiza, tem-se ainda o fato de ela ser
afilhada da doadora, e isso pode ter influenciado na decisão de Isaura Barbosa,
em meio a outros escravos, de doar o terreno para Maria Luiza. Se lançarmos

2845

Entrevista realizada com Antonio Francisco Ramos Barbosa, em 11 de maio de 2005, por
Vinicius Pereira de Oliveira e Ana Paula Comin de Carvalho, p. 20 do laudo da comunidade de Manoel
Barbosa
2846
Entrevista realizada com Idalina Barbosa da Silva, em 07 de janeiro de 2006, por Vinicius
Pereira de Oliveira e Ana Paula Comin de Carvalho e Vera Rodrigues Barroso, p. 21do laudo da
comunidade de Manoel Barbosa.
2847
APERS, Testamentos, Passo Fundo, Provedoria, Maço 2, Auto 57.
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o olhar para outras comunidades do Rio Grande do Sul, nos deparamos com
narrativas semelhantes2848 .

Os laços de compadrio, para estas famílias,

significaram a efetivação da conquista do território.
A comunidade de Manoel Barbosa não se restringe apenas a aqueles
que habitam a área, ela se alastra para além dos limites do espaço físico
alcançando não só os parentes que se deslocaram, mas também indivíduos
que mantêm relações de compadrio, perpetuando com isso os laços
comunitários. As relações de apadrinhamento e compadrio na comunidade de
Manoel Barbosa, além do fortalecimento dos laços de amizade, uma vez que
era realizado entre amigos, provavelmente servia para a construção de uma
coletividade negra estável e moralmente respeitável. Conforme quadro abaixo;
Relações de apadrinhamento da coletividade de Manoel Barbosa entre
1890-18942849 .
Afilh
ados(as)
José

Antô
nio

José

Pais:

Padri

Relação
de parentesco.
Estác
Os pais
io Maria de do
afilhado
Vargas
e eram sogros do
Vivência
padrinho e pais
Maria
de da madrinha
Vargas
Fabrí
Os pais
cio Paim e do afilhado são
Eva Maria genro e filha
de Vargas
dos padrinhos
nhos:

Fabríci
o Paim e Eva
Maria
de
Vargas
Estáci
o Maria de
Vargas
e
Vivência
Maria
de
Vargas
Estáci
o Maria de
Vargas
e
Vivência
Maria
de
Vargas

Mano
el
Maria
Barbosa e
Maria
Barbosa

Os pais
do
afilhado
eram irmão do
padrinho
e
cunhada
do
padrinho, filho
da madrinha e

2848

A comunidade remanescente de quilombo Sitio Novo/ Linha Fão, também se originou,
segundo relatos dos seus moradores, de doação do território feita a uma afilhada do fazendeiro e sr. de
escravos da região.
2849
Fonte: Relatório Sócio-histórico antropológico, 2006: p. 72-73 apud AHCMPOA, Gravataí,
Registros de Batismo, livros 15, fl. 25 e fl76r

2476

Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7
de mayo 2011, Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 ISSN 2238-0078
____________________________________________________________________________

João
Maria
Barbosa e
Celestina
Maria
de
Jesus

Pai de
João:
Eugênio
Ribeiro
Barbosa

Pedr
Mãe
o Barbosa e de Dionízia:
Dionízia
Eufrásia
Maria
de Correa
Jesus

João

nino

Alberto
Francisco
Ramos
e
Delfina
Correa
ou
Delfina Maria
de Jesus
Satur
Alberto
Francisco
Ramos
e
Delfina
Correa
ou
Delfina Maria
de Jesus

Estác
io
Maria
Barbosa

Albert
o Francisco
Ramos
e
Fabrício
Paim
de
Andrade
Pedr
o Barbosa e
Dionízia
Maria
de
Jesus
ou
Dionizía
Correa
Dioní
zia Maria de
Jesus
ou
Dionizía
Correa

nora
da
madrinha
Grande
probabilidade
de parentesco
tendo em vista
que a mãe de
Estácio usava
tanto
o
sobrenome
Ribeiro quanto o
Barbosa.
Grande
probabilidade
de a afilhada
Dionízia
ser
parente
da
esposa
do
padrinho
Alberto.
Grande
probabilidade
da
mãe
do
afilhado
ser
parente
da
madrinha
Grande
probabilidade
da
mãe
do
afilhado
ser
parente
da
madrinha

Essas relações de compadrio e apadrinhamento, existentes desde a
escravidão, possibilitaram no período de desagregação do sistema escravista o
aumento de oportunidades, conformação e fortalecimento de comunidades
negras em várias áreas do país. No caso da comunidade de Manoel Barbosa,
as relações de apadrinhamento entre amigos e parentes possibilitaram a
manutenção e o fortalecimento de laços de solidariedade já existentes.
“compadrio, família e posse da terra aparecem, assim, como práticas
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articuladas de construção de uma comunidade negra que se orientava pela
busca de uma autonomia, ainda que relativa, frente a uma sociedade mais
ampla e excludente”

2850

.

Assim, estes vínculos de parentescos fictícios que se perpetuam ao
longo das gerações, aparecem como mais uma estratégia de famílias negras
para se estabelecerem no período pós-emancipação. As uniões conjugais
endogâmicas, as formas de pensar e se relacionar com o território, o vínculo
indissociável com esse território, o parentesco e os locais de sociabilidade
tornam-se traços de inclusão.
Além dos laços de compadrio e apadrinhamento, outro aspecto
marcante, reconhecido pelo grupo como característico de sua formação são
suas práticas matrimoniais marcadas por uniões entre parentes (primos de
primeiro e segundo grau). Para abordar o fortalecimento do parentesco através
das práticas matrimoniais endogâmicas, retomamos Martins2851 quando afirma
que “a política matrimonial parecia fundamental, particularmente a habilidade
em combinar casamentos endogâmicos, no interior do grupo familiar – além
dos aspectos culturais, uma estratégia importante para a proteção do
patrimônio e heranças –” Para demonstrar que tais práticas, ainda que
ressignificadas perpassaram o cativeiro e serviram como estratégia para que
famílias negras pudessem manter seus bens. Como aponta o relato abaixo:
Vamos unir as terras! Casa com primo para ficar
tudo

em casa2852
Isso daqui não tinha ninguém estranho, só os
parentes
mesmo. Era uma cidadezinha só de pretos2853 .

2850

OLIVEIRA, Vinicius Pereira de Oliveira et al. A resistência através da permanência:
relatório antropológico, histórico e geográfico sobre a comunidade negra de Manoel Barbosa. Porto
Alegre. 2006, p.73.
2851
MARTINS, Maria Fernanda. Os tempos de mudança: elites, poder e redes familiares no
Brasil, séculos XVIII e XIX. In: Conquistadores e Negociantes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2007, p. 403-434.pp. 423.
2852
Trecho da entrevista realizada com Iara Maria Goulart Ireno, retirada do Relatório Sóciohistórico antropológico de Manoel Barbosa, p. 77
2853
Trecho da entrevista realizada com Idalina Barbosa da Silva, 81 anos, no dia 10 de maio de
2005 por Ana Paula Comin de Carvalho, Vinicius Pereira de Oliveira e Vera Regina Rodrigues da Silva
retirada do Relatório Sócio-histórico antropológico de Manoel Barbosa, p. 77
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As uniões entre parentes permaneceram ao longo das gerações, e hoje
o casamento entre primos permanece sendo muito comum nessa coletividade.
Abaixo

reproduzimos

dois

mapas

genealógicos

que

demonstram

a

permanência desta prática. O primeiro mapa2854 refere-se ao casamento de
José e Natalina.

Manoel
Barbosa

Maria
Luiza
Paim

Otília
Barbosa
José
Luiz
Barbosa

João
Gomes

Albertina
Ramos

Natalina
José

Natalina, filha de Otília, casou-se com José, filho de José Luiz. Otília e
José Luiz eram irmãos e viviam no território com suas famílias. Trata-se, como
outros tantos, de um casamento entre primos. Avançando uma geração temos
o mapa genealógico2855 do casamento de Denise, bisneta do casal fundador
do quilombo e presidente da associação comunitária da comunidade com
Valdir seu primo em segundo grau.

2854

Mapa genealógico retirado do Relatório Sócio Histórico Antropológico da comunidade de
Manoel Barbosa, p. 84.
2855

Mapa genealógico retirado do Relatório Sócio Histórico Antropológico da
comunidade de Manoel Barbosa, p. 89.
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Manoel
Barbosa

Osório
Teixeira

Adão
Jaci

Maria
Luisa
Barbosa

Valdir

Maria
Luiza
Paim

Jerônima Maria dos
Barbosa
Anjos
Barbosa

José
Correa

Firmino
Idalino dos
Santos

Idalina
Barbosa
da Silva

Denise

Cabe lembrar que as relações endogâmicas, apesar de serem
numerosas, não era o único tipo de aliança matrimonial. Havia também
alianças com indivíduos de outras coletividades, o que nos permite vislumbrar a
existência de comunidades negras em relação num perímetro geográfico que
extrapolava a localidade, incluindo também municípios vizinhos. Trata-se de
uma coletividade negra mais ampla que envolve grupos com trajetórias
históricas muito semelhantes, e esta conexidade existente entre elas baseavase numa intensa sociabilidade. Dona Idalina Barbosa da Silva2856 , 81 anos,
neta do casal fundador, refere-se a localidade como uma área de ocupação
predominantemente negra:
Idalina: - Todo o pessoal que morava desse lado
aqui era de cor.
Ana Paula – E quais eram as outras famílias de cor
que tinham aqui?
Idalina: - Pois é, Ramos e nós aqui que morava.
Ah, e tinha o falecido João

2856

Entrevista realizada com Idalina Barbosa da Silva, 81 anos, no dia 10/05/2005 por Ana Paula
Comin de Carvalho, Vinicius Pereira de Oliveira e Vera Rodrigues. A entrevista está contida na p. 35 do
Relatório Sócio Histórico Antropológico da comunidade.
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Batista também lá em cima. [...] Era tudo, tudo
gente de cor que morava.
As

alianças

matrimoniais

com

estas

outras

coletividades

são

evidenciadas no mapa genealógico abaixo2857 :

A partir da aliança matrimonial de Rosa Barbosa de Jesus (filha do
casal fundador) e João Maria Generício de Jesus (filho de uma família negra do
entorno) e com a mudança do casal para o município de Canoas na década de
1940 se conformara outro território negro. Hoje reconhecido como quilombo
Chácara das Rosas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os grupos que na atualidade são considerados remanescentes de
quilombo se constituíram a partir de uma gama ampla de processos, que
incluem, dentre outros, doações, fuga e ocupações de terras livres geralmente
em áreas isoladas e compra de terras, sobretudo a partir da abolição da
escravidão. São histórias permeadas de obstáculos e superações, e de intensa
sociabilidade trazidas à tona a partir memória coletiva destes grupos.
Neste texto, tentamos trazer a tona algumas estratégias utilizadas por
uma família de recém-libertos para se estabelecer no período pósemancipação na sociedade de Gravataí/RS. Os laços de compadrio e
2857

Mapa genealógico retirado do Relatório Sócio Histórico Antropológico da comunidade
remanescente de quilombo Chácara das Rosas p. 38.
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apadrinhamento, uniões endogâmicas, marcam a trajetória deste grupo, para
além de traços culturais, tais práticas foram estratégias importantes para
manutenção e fortalecimento desta coletividade.
RESUMEN
Las relaciones de amiguismo y el clientelismo, que existe desde la esclavitud,
permitió que en la post-emancipación de las mayores oportunidades, la
formación y el fortalecimiento de las comunidades negro en muchas zonas del
país. En la comunidad duradera encuentra en Gravesend Manoel Barbosa /
RS, el patrocinio de amigos y familiares ha permitido mantener
y fortalecer los lazos de solidaridad.
PALABRAS- CLAVE: remanentes de quilombos, clientelismo amiguismo, y
bonos
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CRÍTICAS ÀS COTAS RACIAIS: UMA FUNDAMENTAÇÃO DIRIGIDA À
MANUTENÇÃO DO STATUS QUO SOCIAL DE EXCLUSÃO DOS NEGROS E
INDÍGENAS

Autor: Helvécio Damis de Oliveira Cunha2858

RESUMO: Objetiva-se neste texto analisar as principais razões para a
resistência por parte de uma significativa parcela da população brasileira, à
adoção de reserva de vagas ou cotas raciais em nossas instituições públicas
de ensino superior. O caminho adequado para compreender essa temática
passa necessariamente por um estudo filosófico, político, sociológico e jurídico
das relações étnico-sociais da estrutura da sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: Preconceito Racial – Ações Afirmativas – Cotas
Raciais – Estratificação Social

1 INTRODUÇÃO

O tema das ações afirmativas tem alcançado forte repercussão na
sociedade brasileira, primordialmente após a entrada em vigência da
Constituição Cidadã de 1988. Isso acontece porque o texto constitucional
positivou e protegeu uma enorme gama de direitos e garantias fundamentais
vilipendiados e ignorados durante os penosos anos de ditadura militar no país.
A proteção de bens jurídicos individuais (ex.: a liberdade de expressão, a
igualdade material, a vedação do racismo e outras formas de discriminação) e,
também, de bens difusos e coletivos (ex.: meio ambiente, família e relações de
2858

O autor é Doutor em Educação pela Universidad de la Empresa de Montevidéu - Uruguai;
Mestre em Direito das Relações Sociais (subárea de Direito Penal) pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo; Professor Efetivo da Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de
Uberlândia.
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consumo) demonstra a nova ênfase constitucional dada pelo Estado brasileiro
à construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Ocorre, entretanto, que
a mera proteção jurídico-legal não é suficiente para proteger os novos direitos e
garantias consagrados pela Constituição de 1988, mister se faz a
implementação deles no plano concreto. Mas, para que esses direitos e
garantias se efetivem, é imprescindível a quebra de tabus existentes no
pensamento e cultura do povo brasileiro há centenas de anos, como acontece
com o racismo.
A respeito da discussão desse tema paradigmático cultural/jurídico
de nosso país é que nos propomos a tratar. Porém, para que alcancemos o
êxito esperado, passaremos pela análise do surgimento das sociedades
estamentais e de classes; dos fundamentos para o preconceito e racismo
justificadores da sociedade estratificada brasileira; dos princípios éticoeconômicos que mantêm a posição de ascendência dos brancos em face dos
negros e, por fim, discutiremos os motivos para a constitucionalidade e
inserção no arcabouço jurídico pátrio das cotas raciais.

2 OS ASPECTOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DAS SOCIEDADES
ESTAMENTAL E DE CLASSES E DE CONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE: O PAPEL DOS ESCRAVOS NEGROS NOS DOIS MODELOS
DE SOCIEDADE

No início da vida em sociedade, passando pelo Mundo Antigo e indo
até a Idade Média, a concepção da desigualdade predomina e é amplamente
aplicada no mundo. Basicamente ela se estrutura sob duas formas: um sistema
de privilégio de castas ou ordens e outro baseado na riqueza econômica. O
sistema de castas ou ordens aparece historicamente na maior parte das
civilizações do mundo antigo. Esse sistema difere da ideia de classes sociais
porque

as

castas

ou

estamentos

têm

ordens

jurídicas

particulares,

diversamente do sistema de classes sociais, que são dotadas de um direito
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aplicável a todas elas indistintamente. Outro ponto diferenciador de ambos é
que as ordens ou castas possuem uma estrutura desigual e hierarquizada
admitida pela lei, enquanto que o sistema jurídico não estabelece hierarquia
entre as classes sociais, existindo como elemento diferenciador entre elas a
riqueza patrimonial.
Na sociedade antiga, os grupos civilizatórios dividiam-se em castas
ou estamentos. Porém essa não é uma divisão apenas social. No interior delas
também existiam hierarquias, reguladas por suas respectivas ordens jurídicas.
O exemplo clássico da existência dessa estrutura era a do pater familiae. A
palavra pater, que hoje indica preponderantemente a ideia de paternidade,
possuía inicialmente o significado de poder. Segundo esse modelo amplamente
difundido em Roma e também nas cidades-estados gregas, somente o pater
tinha capacidade jurídica plena, ou seja, podia exercer direitos e contrair
obrigações. Em que pesem os problemas existentes nesse modelo, o pater se
responsabilizava por todos sobre sua longa manus (familiares e escravos), não
havendo miséria para esses. Quando o sistema começou a desmoronar surgiu
a sociedade de classes, havendo a substituição do privilégio da casta pelo
privilégio do poder patrimonial, e com ele os problemas sociais e econômicos
que

perduram

até

a

atualidade.

Esses

problemas

têm

origem

no

desaparecimento da sujeição familiar e na necessidade de cada um prover sua
subsistência, além do fato de que muitos perderam seu patrimônio como
consequência natural do desequilíbrio financeiro existente no sistema de
classes sociais. Aristóteles, presenciando o aparecimento das desigualdades
sociais, alerta que a origem dos conflitos humanos quase sempre as tem como
fundamento. Em face dessa situação, o estagirita expõe os riscos existentes
nos principais modelos de conformação política do Estado, isto é, a oligarquia e
a democracia. Na oligarquia, o poder é exercido pelas elites econômicas,
havendo

uma

participação

mínima

das

classes

patrimonialmente

desfavorecidas. Para o filósofo grego esse é o pior dos dois, devido à disputa
pelo poder dos grupos hegemônicos e à constante revolta produzida entre os
pobres que são por eles governados. Já a democracia é o melhor, ainda que
padeça de tensões. As disputas nesse modelo surgem no meio do povo, visto
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que a participação na vida política é teoricamente igual entre ricos e pobres.
Esse foi o quadro social que perdurou até o final da Idade Antiga.
Na Idade Média houve um retrocesso e a sociedade de classes
cedeu espaço novamente ao sistema de castas e ordens. Chegou-se ao
entendimento, naquele momento histórico, que a igualdade jurídica de classes
era um despautério que conduziria os homens a uma inevitável desordem.
Fábio Konder Comparato traz uma citação da obra o Tratado das ordens e
simples dignidades, de autoria de Charles Loyseau, publicada em 1610, que
defendia abertamente os benefícios de uma sociedade dividida em castas2859 :
Não podemos viver juntos em igualdade de condições, mas é
preciso, por necessidade, que uns comandem e que outros
obedeçam. Os que comandam têm várias ordens, posições sociais e
graus. Os soberanos senhores comandam a todos os de seus
Estados, dirigindo seus comandos aos grandes, os grandes aos
medíocres, os medíocres aos pequenos e os pequenos ao povo.

Esse modelo de desigualdade política e jurídica estamental também
mostra seus reflexos no pensamento de Martinho Lutero, apesar de esse ter
criticado e desafiado a estrutura hierarquizada da Igreja Católica ao afirmar que
todos os cristãos são iguais em dignidade e direitos, inexistindo qualquer
justificativa para diferença de tratamento entre fiéis e clero. Ele defende
publicamente no texto Sobre os judeus e suas mentiras, publicado em 1543,
que os príncipes germânicos deveriam expulsar todos os judeus dos territórios
de seus principados, usando medidas cruéis se essas fossem necessárias.
Essa situação demonstra como a ideia de supremacia, por razões inclusive
religiosas, de um grupo sobre outro estava entranhada na mente dos indivíduos
daquele período histórico2860 . Esse pensamento de supremacia de uma raça ou
etnia sobre a outra não se modificou com o tempo, vez que no final do século

2859

COMPARATO, F. K. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 2. ed. rev. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006, p. 562.
2860
O último grupo de castas a sofrer ataques contra os seus privilégios foram os nobres, no início do
século XVII, com os movimentos dos Diggers e dos Leveller durante a guerra civil inglesa.
COMPARATO, F. K., ibid, p. 563.
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XIX propagava-se que para a América Latina se desenvolver era necessário
um novo povo diferente do que existia no continente naquele momento
histórico. Miguel Ángel Barrios assim se expressa sobre o assunto em dois
momentos distintos de seu texto2861 :
Para esta elite romántica, los vicios fundamentales de
América Latina eran el indio, el español, el mestizo y la Iglesia
Católica. Por lo tanto, si había que borrar esos cuatro vicios, había
que borrar el pueblo e inventar otro.
(…)
Enrique Zuleta Álvares (1989:408-409) afirma que “entre las
influencias ideológicas llegadas desde Europa en la segunda mitad
del siglo XIX estaban las teorías del racismo científico, que trataba de
explicar el problema social mediante la antropología y la sociología
basada en Darwin y Spencer. En la lucha por la vida triunfaban las
razas más ‘aptas’, que acreditaban su fuerza impulsando el progreso,
mientras fracasaban las ‘inferiores’ por su misma ‘debilidad e
ineptitud’. […] Estas ideas dieron paso a un darwinismo social,
exaltaron a los pueblos de ‘raza blanca’, ‘triunfadores’, ‘progresistas’ y
‘civilizados’ y descalificaron a las ‘razas’ de color por sus ‘vicios y
debilidades congénitas’”.

Além da discriminação de natureza religiosa, os monarcas e
eclesiásticos procuraram argumentos para justificar a escravização dos povos
conquistados com a expansão marítima, e também nas guerras para subjugálos. As razões para estas explicações foram apresentadas pela bula Romanus
Pontifex, escrita pelo Papa Nicolau V ao rei de Portugal, no ano de 1454, vez
que no seu entender os atos praticados pelos europeus exploradores eram
plenamente justificados pelo intuito missionário que os movia.
O

formato

de

escravidão

imposto

pelos

descobridores

principalmente sobre os povos africanos (oriundos da África Subsaariana) era
diverso daquele que foi utilizado pelos árabes (egípcios e outros) durante a
Idade Antiga. Na escravidão da antiguidade, os escravos eram formados por
2861

BARRIOS, M. A. El latinoamericanismo en el pensamiento político de Manuel Ugarte. Buenos
Aires: Biblos, 2007, p. 35; p. 82.
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negros e brancos e tinham como função básica servir à família de seus
senhores. O método de escravidão empregado pelos europeus durante a Idade
Moderna era completamente distinto. A primeira diferença nítida foi o tráfico de
escravos iniciado no século XVI; e a segunda, foi que o trabalho deles era
executado em grandes propriedades agropecuárias e no processo de
mineração de metais e pedras preciosas. Procurou-se argumentar nesse
período que, além do intuito missionário, a servidão dos negros era plenamente
aceitável porque eles eram considerados seres inferiores. Durante mais de três
séculos essas práticas em detrimento dos povos escravizados foram
amplamente aceitas, chegando ao seu fim apenas no século XIX, quando os
movimentos abolicionistas se expandiram em todo o continente americano.
Fábio Konder Comparato2862 explica que Charles de Montesquieu foi um dos
poucos pensadores de sua época que contestou o argumento justificador para
a escravidão dos povos africanos. Tomar-se-á a liberdade de transcrever um
trecho dotado de extrema ironia, que o professor paulista reproduz em sua
obra:
Se eu tivesse que sustentar o direito que tivemos de tornar os
negros escravos, eis o que eu diria:
Os povos da Europa, tendo exterminado os da América,
tiveram que escravizar os da África, a fim de deles se servirem para
desbravar terras de tão grande extensão.
O açúcar seria caro demais, se não se fizesse trabalhar a
planta que o produz pelos escravos.
Estes são negros dos pés à cabeça, e têm o nariz tão
achatado que é quase impossível lastimá-los.
Não se pode conceber que Deus, que é um ser tão sábio,
tenha posto uma alma, sobretudo uma alma boa, num corpo tão
preto.
É natural pensar que é a cor que constitui a essência da
humanidade; que os povos da Ásia, que fazem eunucos, privam
sempre os negros da relação que eles têm conosco do modo mais
marcante.

2862

COMPARATO, F. K., ibid, p. 564.
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Pode-se julgar a cor da pela (sic) dos cabelos, a qual, entre
os egípcios, os melhores filósofos do mundo, eram de tão grande
importância, que eles matavam todos os homens ruivos que caíssem
em suas mãos.
Uma prova de que os negros são carentes de bom senso é
que eles dão mais valor a um colar de vidro que de ouro, o qual, para
as nações civilizadas, é extremamente valioso.
É impossível supor que tais indivíduos sejam homens; pois,
se nós os supusermos tais, começaríamos a acreditar que nós
próprios não somos cristãos.
Certas mentes retardadas exageram em demasia a injustiça
que se faz aos africanos. Se ela fosse tão grande como eles alegam,
não teria por acaso ocorrido aos príncipes da Europa, que celebram
entre si tantas convenções inúteis, fazer uma que favorecesse, em
geral, a misericórdia e a piedade?

O início do fim do processo de escravização dos povos africanos se
deu com a Revolução Francesa, pois a partir de 1791 findaram-se
temporariamente as discriminações legais contra os judeus, assim como se
declarou a igualdade de gênero. Em 1792 ocorreu a proibição do tráfico de
escravos para as colônias. Com a transição do sistema econômico
mercantilista para o capitalismo burguês, os privilégios de castas foram
abolidos, instituindo-se o princípio da igualdade dos homens perante a lei. Essa
igualdade existente apenas no plano normativo serviu de sustentáculo para o
profundo processo de desigualdade econômica que vige até os dias atuais.
Para a expansão da sociedade de classes capitalista duas estratégias
fundamentais foram e são continuamente empregadas. No plano interno dos
países há um aprofundamento da divisão entre classes, isto é, de um lado
existem os proprietários dos meios de produção e do outro os trabalhadores,
cujo único produto a ser oferecido é a força laboral. Externamente, a estratégia
utilizada é a da continua expansão e dominação econômica e cultural sobre as
antigas colônias (neocolonialismo). Esse ardil capitalista ganhou proporções
ilimitadas e tem se ampliado enormemente com a globalização, que desfigurou
conceitos que até a década de 1980 possuíam um verdadeiro significado,
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como, por exemplo, o de soberania político-jurídica e autonomia econômica
estatal.

3

PRECONCEITO

E

DISCRIMINAÇÃO

NAS

RELAÇÕES

SOCIAIS/RACIAIS: A ESTRAFICAÇÃO DENTRO DA SOCIEDADE DE
CLASSES BRASILEIRA

Antes de se discutir o enquadramento dos negros na atual estrutura
da sociedade de classes do Brasil, é importante fazer uma análise do processo
“evolutivo” do preconceito dentro da sociedade brasileira.
O racismo em nosso país surgiu como afirma Florestan Fernandes,
“(...) como uma contingência inelutável da escravidão”2863 . Conforme ele
explica, e como foi visto anteriormente no texto, a própria Igreja Católica criou
motivos para justificar a escravidão de um ser humano por outro. O senhor dos
escravos tinha, a partir de uma concepção católica, o dever de pregar sua fé e
salvar as almas de seus escravos. Essa posição de salvador o colocava ao
lado de Deus, explicitando sua superioridade, piedade e misericórdia em
relação aos escravos. O referido quadro de ascendência construiu uma
imagem que em princípio não era de fundo racial, mas que, a partir dessa
estrutura, passou a idealizar o senhor (superior) como o “branco”, enquanto
que o escravo (inferior) reproduzia a condição do negro/mestiço.
Além da ideia de base religiosa da superioridade da raça branca, as
origens biológicas dos negros e as características de seu fenótipo faziam o
papel de justificação racional de sua inferioridade. A necessidade do uso da
violência, em todas as suas formas, como instrumento de controle da
“agressividade” dos negros também exerceu importante função nesse
processo. Dessa forma, com o argumento biológico aliado ao religioso
construía-se uma padronização cultural para perpetuar por longo tempo o
preconceito em relação aos negros.
2863

FERNANDES, F. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Global Editora, 2007, p. 118.
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A partir desse panorama de discriminação formatou-se no Brasil
uma estratificação social que gerou e ao mesmo tempo ocultou a condição
indissociável entre “cor/raça” e “condição social”. Florestan Fernandes afirma
que essa estrutura de estratificação social existente durante o período de
escravatura no país ainda persistia na década de 1960, mas, em nosso ponto
de vista, permanece praticamente inalterada no primeiro decênio do século
XXI. Disse o professor Fernandes2864 :
Pondo-se de lado a era da escravidão, que não nos interessa
de imediato nesta discussão, temos diante de nós três problemas
marcantes. O primeiro diz respeito à fase de transição, em que o
padrão tradicionalista e assimétrico de relação racial subsiste
inalterado. O segundo refere-se ao que acontece quando a ascensão
social do negro provoca alguma espécie de ruptura no paralelismo
entre "cor" e "posição social". O terceiro relaciona-se com a existência
ou não de probabilidades de incorporação do referido paralelismo ao
regime de classes sociais, o que redundaria na absorção da
desigualdade racial pela ordem social competitiva em expansão.
(...)
O padrão tradicionalista e assimétrico de relação racial foi
transferido em sua quase totalidade para a nova situação históricosocial como se a alteração do estatuto jurídico do negro e do mulato
não se refletisse em suas prerrogativas sociais. (...) Revelavam
notável incompreensão e extrema intransigência diante daqueles
que "saíssem da linha", pretendendo tratar os brancos como se
"fossem gente de sua laia". (grifo nosso)

Diante desses argumentos, percebe-se que o processo de
manutenção da estrutura social/racial brasileira continua interessando às elites
e ao pensamento tradicionalista desse país, que não aceita qualquer
modificação das condições econômicas e sociais da raça negra. Essa
discussão antropológica, histórica e sociológica da sociedade nos fornece os
parâmetros mínimos para compreendermos por que a implementação de ações
afirmativas por meio das cotas raciais, com o fim de garantir aos negros (pretos
2864

FERNANDES, F. Ibid, p. 121-122.
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e mulatos) acesso ao ensino superior público, encontra tanto preconceito,
disfarçado de um discurso de defesa do princípio da igualdade nas classes alta
e média da sociedade brasileira. A seguir abordar-se-ão os fundamentos éticoeconômicos do preconceito no país.
4 O PRECONCEITO RACIAL BRASILEIRO E SEUS ASPECTOS
ÉTICOS E ECONÔMICOS

O preconceito racial no Brasil, como pudemos observar nos seus
aspectos sociológicos e culturais, foi criado durante o período colonial com o
escopo de justificar e, posteriormente, manter a escravidão como principal
instrumento de mão de obra, além de perpetuar a condição de inferioridade dos
indivíduos de raça negra. Essa forma de atuar da sociedade escravagista de
nosso país indicava um perfil ético utilitarista, para o qual o fim (a necessidade
de uma força de trabalho de baixo custo produtora de uma grande quantidade
de riquezas) justificava os meios empregados para a sua consecução
(constante violação da dignidade humana, inexistência de direitos, uso da
violência e a exploração). Em que pese estarmos tratando de um período
histórico anterior ao da abolição da escravatura, se analisarmos a realidade
vigente constaremos que a forma de exploração (fim) permanece sob nova
“roupagem”, assim como os meios empregados continuam a explorar e
desrespeitar a dignidade humana dos negros do Brasil. A continuidade desse
processo é ainda tão visível, que Florestan Fernandes afirmava sobre a
necessidade de ocorrência de uma Segunda Abolição2865 no país.
Sob o ponto de vista econômico, a estrutura escravista portuguesa,
e posteriormente a brasileira, no período colonial e pós-colonial, seguia o
padrão do sistema mercantilista, no qual o tráfico negreiro era uma das
principais fontes de riqueza. Posteriormente, com a evolução do mercantilismo
para o sistema econômico capitalista, e surgindo dentro desse o Liberalismo,
alteraram-se alguns elementos fundamentais da economia, mas os princípios

2865

FERNANDES, F. Ibid, p. 127.
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ético-utilitaristas permaneceram durante todo o século XIX e primeira metade
do século XX2866.
Após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte das nações
ocidentais adotou o modelo do Welfare State (ou pelo menos algo parecido
com ele). O Brasil seguindo o mesmo caminho, implantou uma série de
proteções anteriormente inexistentes, como, por exemplo, a regulamentação
dos direitos trabalhistas, o surgimento dos primeiros órgãos de previdência
pública e a expansão do ensino superior público. Porém a inserção dos negros
nesse novo modelo econômico-social não aconteceu, visto que para eles o
Estado do Bem-Estar Social não existiu, ocorrendo uma vigência ininterrupta
dos princípios utilitários primeiramente com feições liberais, e depois
neoliberais de exploração, estagnação e restrição crescente de direitos sociais.
Por isso, podemos dizer que a situação ético-econômica dos negros
desde o período colonial até os dias atuais permanece inalterada, pois para
eles continua sendo empregado um utilitarismo capitalista de super-exploração,
que iniciou com o modelo mercantilista, passando para o liberalismo e, nas
últimas décadas, convertendo-se em neoliberalismo.

5 AS AÇÕES AFIRMATIVAS E SUA CONSTITUCIONALIDADE

2866

Em relação a esses aspectos ético-morais do liberalismo econômico, Adam Smith concebe
que a vida econômica não pode ser desvinculada das forças naturais, porque não é passível de submissão
ao arbítrio moral e artificial, originado na vontade dos governantes. Conforme seu ponto de vista, a
felicidade do homem depende essencialmente da prosperidade econômica, que suplanta quaisquer outros
componentes da vida. Em face dessa ascendência dos fins financeiros sobre os demais, ele compreende
que os homens são naturalmente dirigidos pelo egoísmo. Por isto, Smith entende que a única forma de
despertar a solidariedade humana é apelar ao egoísmo racional de cada um. O indivíduo que ao longo de
sua existência sempre busca formas de empregar mais vantajosamente seu capital só beneficia a
sociedade se perceber que também é possível obter lucro juntamente com ela. Como se pode perceber, a
liberdade de obter vantagem econômica sempre será o norte para a conduta do indivíduo, não importando
necessariamente se os meios são benéficos ou não à convivência social. CUNHA, H. D. de O. Os
princípios éticos das políticas públicas de ingresso nas instituições de ensino superior do Brasil.
2011. 354 f. Tese de Doutorado (Doutorado em Educação). Universidad de la Empresa, Montevidéu,
Uruguai, 2011, p. 137.
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Após tecermos algumas considerações acerca dos aspectos éticos e
econômicos do preconceito brasileiro, mister se faz tratarmos das ações
afirmativas (conceito, objetivos e outros) e sua constitucionalidade. As ações
afirmativas também são denominadas como discriminações positivas. Para
conceituá-las, far-se-á uso da definição de ações afirmativas elaborada pelo
ministro do STF Joaquim Barbosa Gomes2867 :
Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como
um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório,
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à
discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem
nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da
discriminação

praticada

no

passado,

tendo

por

objetivo

a

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens
fundamentais como a educação e o emprego.

Quanto aos objetivos, pode-se dizer que as ações afirmativas: revestem-se de caráter de exemplaridade, isto é, elas motivam e demonstram o
senso inclusivo que o modelo propõe, além de simbolizarem o reconhecimento
oficial da existência de práticas segregatórias e da imprescindibilidade de sua
extirpação; - transformam o fim das desigualdades em algo necessário e
culturalmente aceito; - coíbem o preconceito no presente, mas também
resgatam o grupo social historicamente excluído, colocando um fim na
“discriminação estrutural”, que tende a perpetuar o processo de exclusão; produzem um fortíssimo instrumento de mobilidade social ascendente,
trazendo um impacto positivo nos grupos sociais que delas se beneficiam.
Em face disso, compreendemos que as ações afirmativas são
exemplos nítidos de correção no plano prático do princípio da igualdade
perante a lei (formal). A simples premissa de que a lei não deve discriminar os
indivíduos não é suficiente para fazer com que a igualdade material e de

2867

SILVA, A. V.
O desafio das ações afirmativas no direito brasileiro. Jus Navigandi,,
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3479>. Acesso em 11.out.2010).
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oportunidades exista em padrões aceitáveis. Essa é uma realidade bem clara
em todo o continente latinoamericano.
Mesmo com tantos motivos razoáveis para que as discriminações
positivas efetivamente existam, elas são passíveis de algumas críticas. As
contestações em relação às ações afirmativas se baseiam em dois argumentos
fortemente questionadores. De um lado, as ações afirmativas são contestadas
pelos “conservadores”, que entendem que sua instituição fere o princípio da
isonomia, pois cria artificialmente situações de “igualdade”. Coloca-se a palavra
igualdade entre aspas porque, na verdade, o que esses indivíduos afirmam é
que ocorre justamente o contrário, isto é, as ações afirmativas geram
desigualdades formalizadas pela lei, o que, segundo eles, jamais poderia
ocorrer, em virtude de se estar violando o princípio da igualdade no seu sentido
formal (“todos são iguais perante a lei”). Cita-se como exemplo desse
desrespeito à igualdade, sob o ponto de vista dos “conservadores”, a adoção
de políticas de cotas raciais, visto que elas discriminam as pessoas não
pertencentes ao grupo étnico protegido pela lei.
Um documento importante que contraria esse entendimento é a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil no final da década de 1960, que
expressa a eticidade e constitucionalidade da implementação de ações
afirmativas, demonstrando que elas não violam o princípio da igualdade, mas,
muito pelo contrário, reforçam-no no seu aspecto material2868 :
Art. 1º. 4. Não serão consideradas discriminação racial as
medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar
progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de
indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária
para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício
de direitos humanos e liberdade fundamentais, contanto que tais
medidas não conduzam, em conseqüência, à manutenção de direitos

2868

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção Internacional sobre a
Eliminação
de
Todas
as
Formas
de
Discriminação
Racial.
Disponível
em:
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.htm>. Acesso em
10.out.2010.
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separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem
sido alcançados os seus objetivos

O outro aspecto gerador de críticas em relação às ações afirmativas
relaciona-se à compreensão de que elas criam artificialmente a igualdade de
direitos que perdura apenas enquanto vigentes, perdendo sua força assim que
deixam de ser aplicadas concretamente. Para esses críticos, as ações
afirmativas reforçam o senso de inferioridade dos indivíduos pertencentes ao
grupo social por ela beneficiados. A respeito disso, Márcia Durão de Macedo
cita uma frase escrita por José Roberto Militão, militante histórico do
movimento negro brasileiro, que se opõe à política cotas por considerá-la um
fator de humilhação para os negros do país2869:
As ações afirmativas não fazem reparações do passado, não
fazem cotas estatais, mas atuam com eficácia para que as
discriminações históricas não persistam no presente. Portanto, os
afro-brasileiros precisam de políticas públicas de inclusão, indutoras e
garantidoras da promoção da igualdade, e não das cotas de
humilhação.

Respeitamos imensamente a opinião de Militão, porém não se pode
extremar ao ponto de definir as cotas raciais como cotas de humilhação, pois,
ainda que elas proponham uma solução parcial e temporária, são muito
melhores do que a presente situação de ausência de perspectiva de melhoria
das condições de vida dos negros.
Também não é verdadeira afirmação de que a Constituição de 1988
não preveja a possibilidade de instituição de leis que permitam a discriminação
positiva derivada das ações afirmativas. Em posição diametralmente oposta a
esse argumento, consideramos que nossa carta constitucional é pródiga em
disposições que admitem a realização de ações afirmativas de cunho público
ou particular, havendo inclusive a possibilidade de inconstitucionalidade por
2869

MÂCEDO, M. A. D. de. Cotas raciais nas universidades brasileiras. Legalização da
discriminação. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 2263, 11.set.2009. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/imprimir.asp?id=13491>. Acesso em 23.nov.2009.
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omissão. Atualmente, parte dos juristas pátrios vêm defendendo a limitação da
discricionariedade do poder público em relação às políticas públicas dirigidas à
efetivação dos direitos fundamentais, argumentando que o judiciário deve
intervir sempre que a administração se omitir na implementação de direitos
fundamentais constitucionalmente expressos. Destacam-se como exemplos de
discrímen expressamente previstos na CF, ressaltando-se que esse rol não é
exaustivo: a origem (art. 3º, IV), cor ou raça (arts. 3º, IV, 4º, VIII, 5º, XLII, e 7º,
XXX); sexo (arts. 3º, IV, 5º, I, e 7º, XXX); idade (arts. 3º, IV, e 7º, XXX); estado
civil (art. 7º, XXX); condição de deficiência (art. 7º, XXXI, 227, II); credo
religioso (art. 5º, VIII); convicções filosóficas ou políticas (art. 5º, VIII); tipo de
trabalho (art. 7º, XXXII); e natureza da filiação (art. 227, parágrafo 6º)2870 .
Ao longo de todo processo histórico-evolutivo das ações afirmativas
no Brasil, evidencia-se uma falha que se refere à participação mínima ou
insignificante da população nos debates acerca de sua concepção, elaboração
e execução. Já ressaltamos isso em outros estudos nossos e o faremos agora
novamente.
Consideramos que a implementação de políticas sociais éticas
depende fundamentalmente da participação popular em todo o seu processo,
isto é, a margem de erro tende a diminuir quando os beneficiados, no caso os
negros e índios, estão diretamente envolvidos na conformação dos programas.
As etnias vitimadas pela discriminação racial precisam conhecer melhor a
temática a respeito das cotas raciais para poderem emitir sua opinião, pois, na
esmagadora maioria das vezes, os programas são elaborados e executados
sem que elas sejam consultadas. É essencial saber se a população negra ou
indígena, por exemplo, é favorável às ações afirmativas; se elas não se
sentirão inferiorizadas em virtude desse benefício; se pensam que todos os
indivíduos pertencentes à raça têm direito ou apenas os de condição
econômica desfavorável.

2870

As previsões de discriminações positivas no texto constitucional contrariam o entendimento
equivocado de que essas se resumem apenas a programas de cotas (raciais, sociais, etc.). Existem outros
exemplos que podemos citar, tais como o da demarcação de áreas territoriais indígenas e a Lei “Maria da
Penha” (Lei n.° 11.340, de 7 de agosto de 2006).
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6 DEFESA DAS COTAS RACIAIS NO BRASIL E A MUDANÇA DO
STATUS QUO SOCIAL DOS NEGROS

Neste último tópico discutiremos sobre a imprescindibilidade da
implementação das cotas raciais no Brasil. Após tudo o que foi discutido no
texto, ainda pode surgir a pergunta: “Por que os negros e indígenas devem ter
direito às cotas nas universidades públicas em detrimento das demais etnias?”
Vários argumentos podem ser utilizados e o serão a seguir, porém gostaríamos
de iniciar por um trecho de uma reportagem publicada no jornal “O Estado de
São Paulo”, do dia 22 de março de 2006 (apud Altafin)2871 , que começa
explicando por que as cotas raciais devem ser instituídas em nosso país: “As
cotas partem da constatação de que os ‘negros’ não estão conseguindo
competir com os ‘brancos’ no vestibular. De fato, isso é verdade na medida em
que aquela população enfrenta obstáculos sociais muito sérios na sua trajetória
escolar que dificultam o acesso ao ensino superior”.
No debate da criação de cotas no Brasil, sempre existirão indivíduos
que são absolutamente desfavoráveis a elas; outros que as admitem desde
que considerem apenas a condição social do beneficiado, independentemente
de sua raça; e, por fim, há os defensores das cotas unicamente raciais, desde
que os atingidos sejam pessoas desprovidas de recursos financeiros. A
respeito dos argumentos contrários às cotas tivemos a oportunidade de discutilos em outros trabalhos, cabendo-nos, neste momento, tratar sobre o dilema de
se instituir cotas sociais ou cotas raciais.
Ao contrário do que é defendido histórica e culturalmente em nosso
país, o tráfico negreiro foi executado em grande escala pelos brasileiros natos,
contrariando a tese de que qualquer dívida histórica existente para com os
negros brasileiros seria dos povos portugueses ou ingleses, e não do Estado

2871

ALTAFIN, J. (Org.) Universidade: cotas e fundações de apoio. Uberlândia-MG: EDUFU, 2009, p.

02.
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brasileiro2872 . Relativamente a essa questão, trazemos à baila os comentários
de Alencastro2873 :
Demonstrando um grande desconhecimento da história pátria
e superficialidade em sua argumentação, a petição do DEM afirma na
página 35: ‘Por que não direcionamentos a Portugal e à Inglaterra à
indenização a ser devida aos afrodescendentes, já que foram os
portugueses e os ingleses quem organizaram o tráfico de escravos no
Brasil?’. Como é amplamente conhecido, os ingleses não tiveram
participação no escravismo brasileiro, visto que o tráfico negreiro
constituía-se como um monopólio português, com ativa participação
brasileira no século XIX. Bem ao contrário, por razões que não cabe
desenvolver neste texto, a Inglaterra teve um papel decisivo na
extinção do tráfico negreiro para o Brasil.

Respondida a questão da existência da dívida histórica que esse
país tem com seus negros, podemos analisar alguns argumentos favoráveis
para subsidiar o programa de cotas raciais no âmbito das universidades
públicas. Para isso, faremos uso de algumas informações que demonstram
nitidamente as diferenças nas condições de vida e educação entre negros e
brancos em nosso país. Munanga2874 , no seu artigo “Políticas de Ação
Afirmativa em Benefício da População Negra no Brasil: Um Ponto de Vista em
Defesa das Cotas”, apresenta-nos alguns números de forma visível e
inconteste os prejuízos que a população negra sofre2875 :
2872

O dever de implantação das ações afirmativas para a correção dos problemas do passado recebe a
denominação de efeitos da discriminação pretérita.
2873
Parecer sobre a argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF/186): apresentado
ao Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em 20.mar.2010, p. 02.
2874
MUNANGA, K. Políticas de ação afirmativa em benefício da população negra no Brasil: um
ponto de vista em defesa das cotas. In. Educação e ações afirmativas: entre a injustiça simbólica e a
injustiça econômica. Org. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva e Valter Roberto Silvério. Brasília:
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2003, p. 118.
2875
O Atlas Racial Brasileiro elaborado pelo PNUD Brasil, no ano de 2004, relaciona alguns dos vários
aspectos em que a população de cor negra brasileira leva desvantagem em face dos indivíduos brancos: I)
a população negra tem maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde: os negros têm menor acesso a
atendimento médico, consultas, planos de saúde e tratamento odontológico do que a população branca; II)
o número de gestantes negras entre os 15 e 19 anos é maior do que de mulheres brancas da mesma idade;
III) a mortalidade infantil de crianças negras de até 1 ano de idade é 66% maior do que das crianças
brancas de até um ano; IV) 65% dos pobres brasileiros são negros e 70% dos indigentes também são
negros; V) 50% dos negros brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, enquanto esse percentual é de
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* Do total dos universitários brasileiros, 97% são brancos,
sobre 2% de negros e 1% de descendentes orientais.
* Sobre 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha
da pobreza, 70% deles são negros.
*Sobre 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63%
deles são negros (Henriques, 2001).

No que se refere aos aspectos educacionais, os negros também se
encontram em condição de desvantagem em face dos indivíduos brancos. No
quadro a seguir, é possível apreender as diferenças em nível educacional entre
as duas raças, considerando o percentual de 100% (cem por cento) das
pessoas pertencentes a cada uma das raças e suas respectivas faixas
etárias2876 :
Nível de

Brancos

Escolaridade
Ensino

Negros
(pretos e pardos)

95%

94%

61%

42%

20,5%

7,7%

Fundamental
(de 7 a 14 anos)
Ensino Médio
(de 15 a 17 anos)
Ensino Superior
(maiores de 18
anos)
Analisando esses dados, percebe-se que no ensino fundamental (de
7 a 14 anos) praticamente não há diferença entre ambas as raças, pois 95%
(noventa e cinco por cento) das crianças de cor branca estão matriculadas na

25% para a população branca. PNUD BRASIL. Atlas Racial 2004. (Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_racial/index.php>. Acesso em 06.out.2010).
2876
ALENCASTRO, L. F. de. Ibid, p. 7-8.
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escola e 94% (noventa e quatro por cento) das crianças negras também estão
matriculadas. A partir do ensino médio é que se acentuam as discrepâncias,
visto que o número de matrículas de jovens brancos é quase 50% (cinquenta
por cento) maior do que a de negros. Finalmente, no ensino superior, a
diferença entre as raças se torna abissal, demonstrando que é nessa etapa da
formação que os negros sofrem a maior limitação, evitando-se, assim, a
ascensão social da esmagadora maioria deles. Como se vê no quadro, o
percentual de brancos matriculados no ensino superior é quase 300%
(trezentos por cento) maior do que o número de alunos negros. Esses dados
tornam evidente o importante papel que as cotas podem exercer para equiparar
a quantidade de brancos e negros na universidade.
Há ainda aqueles que consideram possível resolver o problema do
ingresso dos negros no ensino superior com a ampliação de vagas nas
universidades públicas, sem a necessidade da instituição de uma política de
cotas. Como foi demonstrado em alguns estudos, como, por exemplo, o
elaborado na UFSC2877 , entendemos que o aumento de vagas apenas faz
crescer as chances de sucesso daqueles que já dispõem de melhores
condições financeiras para passar no vestibular. Nessa “solução”, os negros
pobres formados no ensino público continuariam alijados das universidades
públicas, pois como poderiam concorrer com estudantes que têm acesso às
melhores escolas particulares e cursinhos preparatórios de pré-vestibular?2878.
Salienta-se ainda que ocorreu um grande aumento no número de vagas
durante a década de 1990 e início da década passada no âmbito das IES
privadas, sem que isso gerasse uma alteração significativa no número de
alunos negros matriculados no ensino superior. Não somos contrários ao
aumento da oferta de vagas no ensino público, vez que apenas 14% (quatorze
por cento) dos jovens brasileiros, entre 18 e 24 anos, estão na universidade,

2877

TRAGTENBERG, M. H. R. et al. Como aumentar a proporção de estudantes negros na universidade?
Cadernos de Pesquisa. Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, v. 36, n. 128, p.473-495,
maio/ago.-2006
2878
Citamos como exemplo dessa percepção a Resolução n.º 20/2008 do Conselho Universitário da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que instituiu seu programa de ação afirmativa de ingresso no
ensino superior e previu expressamente, em um dos seus considerandos, o problema da autoexclusão. Por
essa razão, entendemos que o simples aumento de vagas não sana a exclusão atualmente existente.
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um número que é inferior ao da média da América Latina, de 32% (trinta e dois
por cento), e infinitamente menor do que nos EUA e Europa, que é de 60%
(sessenta por cento) a 70% (setenta por cento). Em nosso entendimento, esses
indicadores desfavoráveis do Brasil dão uma razão ainda maior da política de
cotas raciais, como instrumento de inclusão social dos negros e indígenas.
Outra questão a ser discutida refere-se ao argumento de que a
instituição de cotas para indivíduos da raça negra poderá criar uma cultura de
segregação racial inexistente no nosso país. Em nosso entendimento, essa
justificativa para não instituição do programa de cotas utiliza o medo e o pânico
social como sua fundamentação. Ainda que muitos insistam em afirmar o
contrário, o Brasil não é uma “democracia racial”, pois o preconceito, de forma
explícita ou implícita, faz parte da cultura brasileira há mais de trezentos anos,
e isso é uma realidade que não se pode negar. Simplesmente deixar de criar
as cotas raciais sob o pretexto de não estabelecer uma cultura de ódio racial é
fugir do debate e fazer de conta que o racismo não existe.

Ignorar não

resolverá o problema do racismo no Brasil.

7 CONCLUSÕES

A reconstrução de uma nova sociedade brasileira completamente
despida de preconceitos e racismo ainda é um ideal distante para os indígenas
e negros do nosso país. Argumentos e justificativas das mais variadas
(antropológicas, biológicas, éticas, religiosas, culturais e sociais), e que
perduraram por um longo período de tempo, serviram para explicar a
ascendência dos brancos em face dos negros, o que demandará um grande
esforço para alterar esse paradigma para o futuro. Por isso, em nosso
entendimento, as cotas raciais exercerão um estratégico papel nessa mudança
de rumos, mas, para que elas se tornem uma realidade, necessário será o
reconhecimento de sua constitucionalidade e da não violação do princípio da
igualdade no seu sentido material.
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